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Onze referentie 

5223868 

Bijlage(n) 

Definitief rapport vierjaarlijks 

onderzoek 

Geacht bestuur, 

 

Hierbij ontvangt u het definitieve rapport van het vierjaarlijks onderzoek naar 

bestuur en samenwerkingsverband dat wij op 30 november 2017 hebben 

uitgevoerd bij uw Stichting SWV Primair Passend Onderwijs Noord-Limburg 

(PO3101). 

 

Uw schriftelijke reactie van 2 juli 2018 op de conceptversie is verwerkt.  

 

Uw reactie leidt niet tot een nadere aanpassing van het rapport.  

Uw bijdrage voor hoofdstuk 4 heb ik zodanig geredigeerd dat die past in de opzet 

die we hiervoor in al onze rapporten aanhouden. Ik ga ervan uit dat uw reactie in 

voldoende mate tot uiting komt. 

 

In het rapport vermeldt de inspectie tekortkomingen in de naleving van wettelijke 

voorschriften (paragraaf 2.5). Hierbij geeft de inspectie u opdracht tot herstel van 

deze tekortkomingen. Uiterlijk 31 augustus 2019 ontvangt de inspectie 

documentatie van het bevoegd gezag waaruit blijkt dat u aan de wettelijke 

voorschriften voldoet. Bij voorkeur doet u dit door de documentatie te uploaden 

naar het Internet Schooldossier (ISD). Mocht het u niet lukken binnen deze 

termijn herstel te realiseren, dan horen wij dat graag per ommegaande onder 

vermelding van de reden. 

 

In de vijfde week na vaststelling maken wij het rapport van bevindingen openbaar 

op onze website, www.onderwijsinspectie.nl. Als u het niet eens bent met het 

definitieve rapport, dan kunt u binnen drie werkweken uw zienswijze volgens 

artikel 20 en 21 van de WOT, schriftelijk kenbaar maken. Uw zienswijze wordt dan 

als bijlage aan het rapport toegevoegd. 

 

Wij hopen dat ons onderzoek een bijdrage levert aan de verbetering van de 

kwaliteit van uw samenwerkingsverband.  

 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de in de colofon 

vermelde contactpersoon. 

 

Met vriendelijke groet, 

http://www.onderwijsinspectie.nl/


 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 Pagina 2 van 2 
 

Locatie Utrecht  

 
Datum 

10 juli 2018 

Onze referentie 

5223868 

 
mr. F.J.D. Wijnands (onderzoeksleider) 

Inspecteur van het onderwijs 

 


