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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 Stichting Passend Onderwijs
Brabantse Wal aan de beurt. Onder deze stichting valt het
samenwerkingsverband voor het primair onderwijs in de gemeenten
Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen en Tholen. Het bestuur
is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van passend onderwijs
aan in totaal ruim 8.000 leerlingen.

We hebben onderzocht of het bestuur zorgt voor een
samenwerkingsverband 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.
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 een of meer scholen van een
aangesloten schoolbestuur: Stichting Algemeen Bijzonder Basis
Onderwijs (40980).

Wat gaat goed?

Samenwerkingsverband als verbindende organisatie
Leraren, intern begeleiders en schooldirecteuren zijn zeer enthousiast
over de manier waarop het afgelopen jaar gezamenlijk gewerkt is aan
een nieuw ondersteuningsplan. Betrokkenen zien het
samenwerkingsverband als positief en als een verbindende factor in
de regio. Het wijst scholen op hun verantwoordelijkheden en zet ze
aan het werk, maar ondersteunt ze ook als dat nodig is.

Hulp en ondersteuning zijn vlot beschikbaar
Het samenwerkingsverband kan een gedragswetenschapper inzetten
op scholen om leraren en leerlingen te helpen in het onderwijs. Als
een school deze hulp inroept, kan deze snel worden ingezet. Ook
wanneer een school een aanvraag doet voor toelating op een speciale
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school, dan neemt het samenwerkingsverband een besluit binnen de
verplichte termijn.
Mocht een school hulp van buiten het onderwijs nodig hebben, dan
zijn er afspraken die ervoor zorgen dat ook deze hulp snel beschikbaar
kan zijn. Op al deze manieren zorgt het samenwerkingsverband ervoor
dat de ontwikkeling van een leerling niet in gevaar komt.

Denken in mogelijkheden en professionalisering
Het afgelopen jaar is het samenwerkingsverband meer rekening gaan
houden met mogelijkheden en kansen van leerlingen én
leraren. De extra ondersteuning is erop gericht wat een leerling nodig
heeft en welke rol de leraar hierbij moet spelen. Voor leraren en intern
begeleiders zijn er cursussen en trainingen beschikbaar om ze op die
manier vaardiger te maken om leerlingen in de klas te kunnen helpen.

Het samenwerkingsverband staat open voor blik van buiten
Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft voor de interne
controle mensen van buiten betrokken. Dit geeft aan dat het
samenwerkingsverband het belangrijk vindt dat mensen die niet
direct betrokken zijn bij het onderwijs in de regio, kritisch meekijken
naar hoe het samenwerkingsverband te werk gaat.

Financieel gezond
Het bestuur is financieel gezond. Het bestuur weet hoeveel geld het
nu en in de toekomst nodig heeft voor het organiseren van goede
samenwerking rond passend onderwijs tussen de scholen binnen de
regio.

Wat moet beter?

Systematisch werken aan verbetering
De wet schrijft voor dat een samenwerkingsverband doelen stelt, deze
ook waarmaakt en werkt aan verbetering. Hoewel de doelen en het
plan duidelijk zijn, heeft het samenwerkingsverband nog geen
systeem waarmee het regelmatig kijkt of afspraken worden
nagekomen op scholen, wat de effecten zijn en waar het bestuur
eventueel moet bijsturen.
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Verantwoording over activiteiten en resultaten
Het bestuur laat nog onvoldoende zien wat de resultaten zijn van de
afspraken die zijn gemaakt. In de eerste plaats gaat het hierbij over de
afspraken op de scholen en het bieden van passend onderwijs.
Daarnaast moet het bestuur duidelijk maken wat het heeft gedaan en
dat dit volgens de wettelijke regels is gebeurd. Ook moet de intern
toezichthouder die het bestuur controleert, aangeven of het bestuur
zijn werk goed heeft gedaan en of het geld aan de juiste dingen is
besteed.

Wat kan beter?

Communicatie over de afspraken blijft van belang
De meeste betrokkenen binnen de regio kennen het
samenwerkingsverband en de mogelijkheden voor ondersteuning.
Toch vraagt het nog aandacht dat informatie bij alle scholen
terechtkomt en dat iedereen in de regio weet wat de afspraken zijn.
Het is bijvoorbeeld belangrijk dat men goed weet wanneer een school
voor een leerling een persoonlijk plan (ontwikkelingsperspectief)
opstelt.

Beter beschrijven van taken
Het bestuur kan kritischer zijn op hoe ze zelf werken. Dit begint bij het
beter vastleggen van de verschillende taken. Als iedereen van elkaar
weet wat hij of zij moet doen, dan kan men elkaar ook aanspreken op
het nakomen van afspraken. Het samenwerkingsverband zou dit niet
alleen binnen, maar ook buiten de organisatie bekend moeten maken.

Vervolg
Omdat het bestuur nog niet op alle punten aan de wet voldoet, geven
we het bestuur de opdracht om dit te herstellen. In 2019 voeren we
een onderzoek uit om na te gaan of het bestuur dit heeft gedaan.
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Opzet vierjaarlijks onderzoek1 .
De inspectie heeft een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij het
bestuur van Stichting Passend Onderwijs Brabantse Wal. 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 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:

1. Wat vindt u van passend onderwijs en wat merkt u daarvan in de
dagelijkse praktijk?

2. Hoe werkt passend onderwijs binnen het samenwerkingsverband
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en welke concrete ervaringen hebt u ermee?
3. Helpt passend onderwijs de kinderen die hiermee te maken

krijgen?

Verder hebben we een gesprek gevoerd met de directeur van het
samenwerkingsverband. Ook hebben we ter verificatie van afspraken
in het ondersteuningsplan, gekeken hoe het beleid van het bestuur
uitwerkt op twee scholen voor primair onderwijs.
De rondetafelgesprekken voerden wij op 9 oktober 2017 met
vertegenwoordigers van verschillende geledingen binnen het
samenwerkingsverband. We spraken met een groep ouders, leraren
(waarvan een leraar voorzitter is van de ondersteuningsplanraad),
intern begeleiders, functionarissen werkzaam binnen de
jeugdhulpverlening en/of gemeenten en enkele schoolleiders van
scholen voor primair onderwijs en speciaal (basis)onderwijs.

Hierna stelde de inspectie samen met het bestuur en de directeur het
definitieve plan vast voor het onderzoek op 9 november 2017. Het
bestuur heeft daarbij als specifieke onderwerpen benoemd:
thuiszitters en thuisonderwijs.
Het eerste gesprek ging vooral over de kwaliteitszorg en de (behaalde)
resultaten van het samenwerkingsverband. Hierna voerden we een
bestuursgesprek waarin we naast een aantal resterende
gespreksonderwerpen ook een terugkoppeling gaven over onze
bevindingen uit de voorgaande gesprekken.
Op 14 juni 2018 is het conceptrapport en de reactie van het bestuur
hierop met het bestuur besproken.

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.

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 7/24



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 Passend Onderwijs Brabantse Wal op
vier van de zes beoordeelde standaarden zodanige kwaliteit realiseert
dat daarop het oordeel voldoende van toepassing is.

Het samenwerkingsverband heeft een dekkend netwerk aan
voorzieningen en mogelijkheden zodat er voor elke leerling een
passende plek in het onderwijs is. Onderwijsplekken in het speciaal
onderwijs zijn er zowel binnen als buiten de regio, maar staan onder
druk: het is de verantwoordelijkheid van het bestuur dat er altijd
voldoende plaatsen in het speciaal onderwijs beschikbaar zijn.

Binnen het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie voldoet het
bestuur nog niet op alle punten aan de minimale wettelijke eisen. Wel
stellen we vast dat het samenwerkingsverband na een roerige periode
grote stappen in de goede richting heeft gezet om de achterstand in te
halen. Er ligt een breedgedragen ondersteuningsplan met afspraken
die een goede basis vormen voor een systeem voor kwaliteitszorg. Dit
systeem ontbreekt op dit moment nog, waardoor er ook nog weinig
informatie voor een verantwoording aanwezig is. Desondanks werkt
het samenwerkingsverband op onderdelen zichtbaar aan verbetering
van het proces en de evaluatie van het beleid.

Het samenwerkingsverband kent een organisatie met verschillende
organen, van waaruit ieder een bijdrage levert aan het realiseren van
de gezamenlijke doelen. Wat hierbij beter kan, is het duidelijker
omschrijven en vastleggen van de rollen met bijbehorende taken en
bevoegdheden. Hierdoor kan ieder persoonlijk groeien als
professional en het samenwerkingsverband als geheel als
professionele organisatie.

De financiële positie van het bestuur is in orde. We zien op de korte of
middellange termijn geen risico’s voor de financiële continuïteit. Het
bestuur voldoet aan de onderzochte standaarden van het
kwaliteitsgebied Financieel beheer.

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 bestuur van het samenwerkingsverband slaagt erin om voor alle
leerlingen in het samenwerkingsverband die extra ondersteuning
nodig hebben een passende onderwijsplek beschikbaar te hebben.

Netwerk van voorzieningen voorziet in mogelijkheden voor maatwerk
Naast reguliere scholen kent de regio Brabantse Wal scholen voor
speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Een kleine groep
leerlingen maakt gebruik van scholen buiten de eigen regio. Contacten
en afspraken hierover met scholen en schoolbesturen buiten de eigen
regio zijn aanwezig, maar vragen aandacht. Het aantal plaatsen in het
speciaal onderwijs is beperkt. Ook geeft het bestuur in het jaarverslag
aan dat het risico's ziet in het aantal leerlingen dat residentieel
geplaatst is. Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur dat er
voldoende passende plaatsen beschikbaar zijn. Daarnaast moet het
samenwerkingsverband hier goed over communiceren om onrust bij
ouders te voorkomen.

Naast de diversiteit in scholen biedt het samenwerkingsverband veel
mogelijkheden voor het organiseren van maatwerk. Naast de
verschillende vormen van extra ondersteuning in het regulier
onderwijs, zoals kortdurende ondersteuning en arrangementen, zijn er
speciale groepen. Zelfs als er een situatie ontstaat waarin de
bestaande voorzieningen niet passen, is het verband proactief in het
zoeken naar oplossingen.

Inzet samenwerkingsverband is vlot en wordt gewaardeerd
Het samenwerkingsverband is voor scholen en
andere samenwerkingspartners goed bereikbaar. Naast advies en
ondersteuning kan het ook snel schakelen waar het gaat om
toekennen van extra ondersteuning of het afgeven van een
toelaatbaarheidsverklaring. Het samenwerkingsverband kan
aantonen dat het hierbij binnen de wettelijk vastgestelde termijnen
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besluiten neemt.

De investeringen die het afgelopen jaar zijn gedaan in de
communicatie, de onderlinge contacten en het gezamenlijk werken
aan het ondersteuningsplan, zorgen voor een positieve en
constructieve sfeer. Hierdoor zijn betrokkenen gemotiveerd om in
gezamenlijkheid te werken volgens de gemaakte afspraken en om
passend onderwijs in de regio tot een succes te maken.

Thuiszitters zijn in beeld, maar casuïstiek vraagt aandacht
Het samenwerkingsverband is actief betrokken bij situaties rondom
thuiszitten. Het kijkt altijd naar de mogelijkheden en zoekt naar
oplossingen. Dit betekent niet dat dit altijd leidt tot overeenstemming
tussen ouders en school of samenwerkingsverband of dat het proces
vlekkeloos verloopt. Maar het samenwerkingsverband is in deze
gevallen kritisch op het eigen proces en de stappen die door scholen
zijn gezet en zoekt naar leermomenten en verbeterpunten.

Het afgelopen jaar heeft het samenwerkingsverband in dit kader te
maken gehad met lastige situaties. Het bestuur uit zijn zorgen over de
beweging die het ziet richting thuisonderwijs. Voor het bestuur is dit
geen wenselijke ontwikkeling.

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.

Kwaliteitszorg

Er ligt een basis, maar een systeem voor evaluatie ontbreekt nog
Het samenwerkingsverband heeft vanuit zijn maatschappelijke
opdracht doelen geformuleerd die zijn vastgelegd in het
ondersteuningsplan. De ondersteuningsplanraad (opr) heeft destijds
voor slechts één jaar ingestemd en diverse directiewisselingen
zorgden ervoor dat pas afgelopen jaar een nieuw plan is gemaakt. Nu
ligt er een ondersteuningsplan dat opnieuw, vanaf het begin en vanuit
de werkvloer in gezamenlijkheid is opgesteld en dat de volledige
instemming heeft van alle wettelijke voorgeschreven partijen. De
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opbouw van het plan in programma's, met doelen, beoogde
resultaten en een beschrijving van de monitoring, biedt een goede
basis voor de kwaliteitszorg en uiteindelijk de verantwoording. Het is
op dit moment alleen te vroeg om te spreken van een systeem van
kwaliteitszorg. Omdat dit een wettelijke verplichting is, krijgt het
bestuur de opdracht om dit te herstellen. Het bestuur is zich bewust
van de noodzaak en heeft een vacature uitgezet voor het werven
van een kwaliteitszorgmedewerker om dit punt prioriteit te geven
voor de komende periode.

Casuïstiek geeft zicht op de uitvoering van het beleid
Ondanks dat een systeem van kwaliteitszorg nog ontbreekt op het
niveau van het samenwerkingsverband, heeft het bestuur via
casuïstiek wel zicht op wat er zich afspeelt op de scholen. Dit gebeurt
bijvoorbeeld via aanvragen voor ondersteuningstoewijzing en
toelaatbaarheidsverklaringen, ib-overleggen en bezoeken aan scholen
waar het samenwerkingsverband spreekt met betrokkenen. Ook de
'Spreekwijzer' voor de basisondersteuning is een middel om zicht te
krijgen op de stand van zaken per school(bestuur). Deze informatie
kan het bestuur betrekken bij de evaluatie van doelen en als illustratie
gebruiken bij de verantwoording.

Volgende stap naar het verbeteren van de uitvoering van taken
Voor echte sturing op de realisatie van doelen en het verbeteren van
de uitvoering, is meer informatie nodig dan alleen
casuïstiek. Informatie over de volle breedte van het
samenwerkingsverband moet het bestuur een volledig beeld geven
van de ontwikkelingen, goede voorbeelden en knelpunten in het
beleid. Op basis hiervan kan het desgewenst zijn beleid bijstellen en
de uitvoering van de eigen taken verbeteren.

Kwaliteitscultuur

Functies van bestuur en toezicht zijn gescheiden maar borging kan
beter
Het bestuur van het samenwerkingsverband bestaat uit de
aangesloten schoolbesturen en is verdeeld in een dagelijks bestuur en
een algemeen bestuur. Een directeur, aangestuurd door het dagelijks
bestuur, is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Toch
zijn er binnen de bestuursstructuur zaken die beter geregeld kunnen
worden. Het bestuur kan taken, rollen en bevoegdheden duidelijker
vastleggen, zodat eenieder binnen de organisatie weet wie waarvoor
verantwoordelijk is. Dit zorgt voor een sluitende keten van taken en
bevoegdheden. De beschrijvingen moeten dienstbaar zijn aan het
eigen proces, de onderlinge afspraken en vooral de mogelijkheid om
elkaar te kunnen aanspreken.

Organisatiestructuur blijft onderwerp van gesprek
Het bestuur van het samenwerkingsverband kent naast het algemeen
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(toezichthoudende deel van het) bestuur een raad van toezicht
bestaande uit drie leden zonder relatie met de schoolbesturen.
Hiermee borgt het bestuur de onafhankelijkheid van het intern
toezicht op het samenwerkingsverband. Toch hebben schoolbesturen
moeite om dit algemene deel binnen het bestuur los te laten. Het
bestuur heeft de wens uitgesproken uiteindelijk over te gaan naar een
structuur waarbij de schoolbesturen geen onderdeel uitmaken van het
bestuur of het intern toezicht. Dat schoolbesturen nauw betrokken
willen blijven bij het samenwerkingsverband is begrijpelijk. Dit
kan ook, maar dan wel vanuit het besturen en niet vanuit het intern
toezichthouden.

Eenieder kan kritischer zijn op het eigen functioneren
Het samenwerkingsverband heeft een jaar lang geen geldig
ondersteuningsplan gehad. Dit zegt niet dat er niets is gebeurd binnen
het samenwerkingsverband met passend onderwijs, maar dit vraagt
wel van zowel het bestuur als de intern toezichthouder om een
kritische reflectie op ieders rol en functioneren. Beide partijen zijn
hierin (te) afwachtend geweest en hebben de situatie wellicht
onderschat. Het bestuur moet dit als leermoment zien dat in ieder
geval moet resulteren in afspraken waarbij herhaling wordt
voorkomen.

Verantwoording en dialoog

Effect van het beleid moet nog zichtbaar worden
Het bestuur legt verantwoording af via het jaarverslag. Het laatste
jaarverslag was, met name vanwege het beleidsarme jaar, weinig
inhoudelijk. Met het nieuwe ondersteuningsplan en de nieuw
ingeslagen weg moeten resultaten zichtbaar worden en beschikt het
bestuur over informatie zodat het zich beter kan verantwoorden over
het gevoerde beleid en de behaalde resultaten.

Verantwoording over de activiteiten en resultaten van het bevoegd
gezag
Bij een heldere beschrijving van taken en bevoegdheden hoort ook
een verantwoording van de activiteiten en resultaten. Zo hebben
zowel het bestuur als de intern toezichthouder beide de wettelijke
verplichting zich in het jaarverslag te verantwoorden. Het bestuur
moet het mogelijk maken dat het intern toezicht zich bijvoorbeeld kan
uitspreken over de rechtmatige besteding van middelen en
doelmatige inzet ervan. Daarnaast moet het intern toezicht zich
uitspreken over functioneren van het bestuur.

Omdat de inhoudelijke verantwoording over het gevoerde beleid en
de verantwoording door het bestuur en het intern toezicht
onvoldoende zijn, krijgt het bestuur de opdracht dit te herstellen.
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Dialoog over resultaten moet kritisch zijn en positief stimuleren
Dankzij de activiteiten van het afgelopen jaar zijn scholen en
ketenpartners positief betrokken geraakt bij de activiteiten van het
samenwerkingsverband. Hierdoor is een cultuur ontstaan van kritisch,
maar constructief werken aan het beleid en de uitvoering ervan.

Het samenwerkingsverband kent met een klankbordgroep, het
expertiseteam en het ib-netwerk verschillende gremia met wie het
spreekt over de organisatie, het beleid en de dagelijkse praktijk. Dit
soort gesprekken zou het samenwerkingsverband meer kunnen
voeren met partijen buiten de eigen organisatie.

2.4. Resultaten verificatieonderzoek

Uit de verificatieonderzoeken blijkt duidelijk dat informatie van het
samenwerkingsverband op de werkvloer terechtkomt, doorgaans via
de intern begeleiders, maar vaak ook via de directeur van het
samenwerkingsverband zelf.
Daarnaast blijkt dat de lijn van verantwoording van de scholen via het
schoolbestuur terugloopt naar het samenwerkingsverband. Hiermee
heeft het samenwerkingsverband een route beschikbaar die de basis
legt voor zijn kwaliteitszorg. Het in kaart brengen van de effecten per
school en op het niveau van het samenwerkingsverband in zijn geheel
heeft nog tijd nodig.

Er zijn aandachtspunten die het samenwerkingsverband mee kan
nemen in de verdere ontwikkeling van de kwaliteitszorg. De scholen
zijn actief bezig met de Spreekwijzers en het realiseren van het
afgesproken niveau van de basisondersteuning. Maar de vraag is of de
gewenste datum van realisatie van 1 augustus 2018 realistisch is. Het
bestuur zal moeten besluiten wat acceptabel is en hoe het stuurt op
het behalen van het doel.
De scholen benutten de mogelijkheden voor het inzetten van
kortdurende ondersteuning en arrangeren. Het is niet altijd duidelijk
of dit gepaard gaat met het opstellen van een
ontwikkelingsperspectief. Buiten dat het verplicht is om voor extra
ondersteuning een ontwikkelingsperspectief op te stellen, kan de
informatie hierin het samenwerkingsverband helpen in de
verantwoording van het effect van de extra ondersteuning. Het moet
daarbij wel oog blijven houden voor onnodige bureaucratie en
registratiedrift: leraren geven af en toe aan het een hele klus te vinden
om de ontwikkelingen van de leerlingen te beschrijven. Het is niet
gezegd dat dit verwijtbaar is aan het samenwerkingsverband, maar
het verdient wel aanbeveling om hier aandacht aan te besteden.

Op de bezochte scholen geven leraren aan profijt te hebben van de
kortdurende ondersteuning en het arrangeren en zelf bekwamer te
worden. Het is de uitdaging voor het samenwerkingsverband om dit
breed inzichtelijk te maken. Daarnaast zou het kritisch moeten blijven
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op het aanbod, zodat scholen aan kunnen sluiten op ontwikkelpunten
van de basisondersteuning en het verhogen van de draagkracht van
de eigen school.

2.5. Financieel beheer

Wij baseren ons oordeel over het kwaliteitsgebied Financieel beheer
op de beoordeling van de onderliggende standaarden voor financiële
continuïteit en rechtmatigheid. Wij geven in beginsel geen oordeel
over financiële doelmatigheid.

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

Financiële continuïteit
De geraadpleegde gegevens over de financiële positie van het bestuur
wijzen uit dat de continuïteit van het samenwerkingsverband
gewaarborgd is. Het bestuur is in staat zijn schulden op korte en
langere termijn te voldoen. Daarnaast heeft het bestuur risico’s
geïdentificeerd en vertaald in een hiervoor aan te houden financiële
reserve. Wel wijzen we op het volgende.

Kwaliteit continuïteitsparagraaf
In het bestuursverslag 2016 troffen we niet alle onderdelen van de
continuïteitsparagraaf aan. Daarnaast kan het bestuur de kwaliteit
van een aantal onderdelen meer in lijn brengen met de vereisten in de
bijlage bij artikel 4 van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs.
De continuïteitsparagraaf kan het bestuur op de volgende onderdelen
verbeteren:

• De toelichtingen bij de meerjarenbegroting zijn zeer summier. Zo
ontbreekt bijvoorbeeld een toelichting op de stijging van de
personele lasten in 2018.

• De meerjarenbegroting is erg beleidsarm. In de toelichting op de
meerjarenbegroting wordt het gebrek aan actief gevoerd beleid
tevens benadrukt. Ook is dit zichtbaar in de ontwikkeling van de
jaarrekeningposten, die bijna allemaal constant zijn.

• Toelichtingen over de werking van het interne risicobeheersings-
en controlesysteem zijn niet aanwezig in het bestuursverslag.

• In de beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden
zijn vier belangrijke risico’s genoemd, maar er ontbreken
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maatregelen om deze risico’s het hoofd te bieden (zoals het risico
fluctuaties bekostiging residentiële leerlingen).

• In het algemeen is geen duidelijke verbinding gemaakt tussen de
meerjarenbegroting 2017-2019 en het strategisch beleid.

• Er is wel sprake van een verslag van de raad van toezicht, maar
hierin ontbreekt een duidelijke verantwoording over de wijze
waarop hij uitvoering geeft aan zijn taken.

We verwachten dat het bestuur hier gedegen aandacht aan besteedt
in de volgende jaarverslagen, omdat een volledige en duidelijke
verantwoording erg belangrijk is om een beeld te vormen van de
sturing in de organisatie en van verwachte ontwikkelingen.

Financiële doelmatigheid
Wij geven geen oordeel over de financiële doelmatigheid. Wel
informeren wij bij besturen naar aspecten van doelmatigheid en gaan
daarover zo nodig het gesprek aan. Bij dit gesprek kwamen de
volgende onderwerpen aan de orde:

• de omvang van het weerstandsvermogen;
• de verantwoording over de effecten van de middelen bestemd

voor passend onderwijs;
• het intern toezicht op doelmatige aanwending van rijksmiddelen.

De omvang van het weerstandsvermogen
Het bestuur mag geld opzij zetten voor onvoorziene omstandigheden,
zolang de omvang van deze middelen in een redelijke verhouding
staat tot wat nodig is voor een normale bedrijfsvoering.
De stichting beschikt over ruime financiële reserves en de in de
jaarverslaggeving 2016 opgenomen meerjarenbegroting toont dat dit
in de toekomst verder toeneemt. Wij verzoeken het bestuur zorg te
dragen voor een financiële reserve die niet groter is dan het bestuur
kan rechtvaardigen op basis van adequaat risicobeheer.
Het bestuur heeft in 2016 het vernieuwde beleid opgesteld om een
deel van de financiële reserves af te bouwen. Het bestuur heeft in
2017/2018 een deel van de beschikbare middelen geïnvesteerd in de
professionalisering van de medewerkers en is van plan om het niveau
van de basisondersteuning van de schoolbesturen te verhogen. Deze
plannen zijn nog niet verwerkt in de in de jaarverslaggeving 2016
opgenomen meerjarenbegroting.

De verantwoording over de effecten van de middelen bestemd voor
passend onderwijs.
De schoolbesturen ontvangen jaarlijks financiële middelen van het
samenwerkingsverband voor passend onderwijs. In de jaarstukken
legt het bestuur slechts beperkt verantwoording af over de besteding
door de schoolbesturen van deze middelen en de effecten hiervan.
Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft een format
opgesteld waarin de schoolbesturen (financiële) verantwoording
afleggen over de inzet van de ondersteuningsbijdrage. Op deze manier
kan het samenwerkingsverband meer inzicht verkrijgen in de
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het bestuur? Wat doen wij?

Het bestuur voldoet niet aan
standaard KA1 omdat niet voldaan is
aan artikel 10 WPO.

Het bevoegd gezag draagt zorg voor
de kwaliteit van het
samenwerkingsverband. Onder zorg
dragen wordt in elk geval verstaan
het uitvoeren van het stelsel van
kwaliteitszorg.

Wij voeren eind 2019 een
herstelonderzoek uit om vast te
stellen of het bestuur de
tekortkoming heeft weggenomen.

Het bestuur voldoet niet aan
standaard KA3 omdat niet voldaan is
aan artikel 17c eerste lid onder e,
WPO en artikel 171 WPO.

Het samenwerkingsverband stelt een
jaarverslag op (artikel 171
WPO) waarin het toezichthoudend
orgaan verantwoording aflegt over
de uitvoering van de taken en de
uitoefening van de
bevoegdheden (artikel 17c onder e).

Wij voeren eind 2019 een
herstelonderzoek uit om vast te
stellen of het bestuur de
tekortkoming heeft weggenomen.

doelmatige en rechtmatige besteding van de verkregen middelen. Het
huidige format moet het bestuur nog evalueren en verder
ontwikkelen. Wij verzoeken het bestuur van het
samenwerkingsverband om hieraan in volgende jaarverslagen
voldoende aandacht te besteden.

Intern toezicht op doelmatige aanwending van rijksmiddelen
Het is de wettelijke taak van het bevoegd gezag om onafhankelijk en
deugdelijk intern toezicht mogelijk te maken. Bevoegdheden die het
moet beleggen bij de intern toezichthouder dan onder meer dat deze
toe moet (kunnen) zien op de financiële doelmatigheid. De intern
toezichthouder legt verantwoording af over de uitoefening van zijn
bevoegdheden in het bestuursverslag. Deze verantwoording hebben
wij niet aangetroffen in het bestuursverslag over 2016. Wij vragen de
intern toezichthouder, aandacht te besteden aan de doelmatigheid
van de besteding en de verantwoording van zijn toezicht daarop in de
bestuursverslagen vanaf 2017.

Financiële rechtmatigheid
We beoordelen de financiële rechtmatigheid als voldoende. 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.

2.6. Vervolgtoezicht

Voor de wettelijke tekortkomingen krijgt het bestuur
herstelopdrachten die in onderstaand schema staan vermeld.
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Resultaten verificatieonderzoek3 .
Met verificatieonderzoeken bekijken we in hoeverre het regionale
beleid van het samenwerkingsverband doorwerkt tot op de scholen.
Op twee scholen binnen de regio hebben we onderzocht of de
afspraken uit het ondersteuningsplan zijn terug te zien.

De afspraken die we hebben onderzocht, zijn gekoppeld aan de
verschillende programma's die het samenwerkingsverband hanteert:

1. Programma 1 Basisondersteuning: de activiteiten die op scholen
worden verricht om de basisondersteuning op orde te krijgen,
worden door de besturen zelf georganiseerd. De besturen
spreken jaarlijks met het samenwerkingsverband het doel
waaraan de middelen worden besteed. Het schoolbestuur neemt
de ontvangen middelen op in haar jaarrekening, beschrijft de
inzet in het bestuursverslag; deze beschrijving vormt de basis
voor de verantwoording van de inzet van middelen aan het
samenwerkingsverband (ondersteuningsplan 2017-2021,
hoofdstuk 4.5, p.9).

2. Programma 2 Kortdurende ondersteuning (KortOn):
casusgerichte ondersteuning aan de leerkracht tot maximaal 10
uur per casus. De gedragswetenschapper van het
samenwerkingsverband ontvangt de aanvraag van de school; hij
inventariseert wat nodig is en zet de vraag uit aan de begeleiders
passend onderwijs (BPO’ers) vanuit het sbo en voormalige cluster
2, 3 en 4 om de ondersteuning uit te voeren (ondersteuningsplan
2017-2021, hoofdstuk 4.6.1, p.10).

3. Programma 3 Arrangeren: casusgerichte aanvragen van
begeleidingstrajecten (langer dan 10 uur) voor de leerkracht, die
handelingsverlegen is rondom de begeleiding van een leerling of
een aantal leerlingen. Wijze van monitoring en verantwoording:
de leerkrachten monitoren voortdurend; samen met de
gedragswetenschappers wordt geëvalueerd op de momenten die
in het groeidocument zijn overeengekomen (ondersteuningsplan
2017-2021, hoofdstuk 4.6.2, p.10-11).

4. Programma 4 Deskundigheidsbevordering leerkrachten en intern
begeleiders: in schooljaar 2016/2017 is onderzocht waar bij
scholen behoeften liggen op gebied van
deskundigheidsbevordering in relatie tot de basisondersteuning
c.q. het (nog beter) implementeren van passend onderwijs. Het
samenwerkingsverband ziet het als gezamenlijke
verantwoordelijkheid om het niveau van de scholen zo te
stimuleren dat zoveel mogelijk leerlingen binnen het regulier
onderwijs kunnen worden opgevangen (ondersteuningsplan
2017-2021, hoofdstuk 4.6.3, p.11).

Het beeld dat het bestuur heeft over de nakoming van de afspraken is
in hoofdstuk 2 naar voren gekomen en komt voldoende overeen met
ons beeld. We bespreken de resultaten per school en per afspraak.
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Afspraken Onvoldoende Voldoende

1. Basisondersteuning
●

2. Kortdurende ondersteuning
●

3. Arrangeren
●

4. Deskundigheidsbevordering
●

3.1. basisschool De Krabbenkooi

Op De Krabbenkooi zien we het beleid van het
samenwerkingsverband terug: de school gebruikt documenten en
instrumenten en past de afspraken toe in de dagelijkse praktijk.

Basisondersteuning
Vanuit de vastgestelde basisondersteuning kunnen scholen hun eigen
aanbod verder specificeren, ambities formuleren en dit alles door
middel van een Spreekwijzer met elkaar bespreken. Binnen De
Krabbenkooi is de Spreekwijzer door alle leraren ingevuld. Vervolgens
is een versie opgesteld waarin de oordelen van de leraren zijn
samengevat tot een beeld voor de hele school. Dit resulteert in een
overzicht waarin verbeterpunten en ambities van de school zichtbaar
zijn. Het ingevulde document is conform afspraak naar het
schoolbestuur gestuurd. Het schoolbestuur verzamelt de
Spreekwijzers van alle scholen en kan op basis van deze informatie
keuzes maken in hoe het middelen inzet per school of onderwerp.
Vervolgens dienen de ingevulde Spreekwijzers als middel van
verantwoording, zowel voor de eigen verantwoording, als die richting
het samenwerkingsverband.

Kortdurende ondersteuning en arrangeren
Als het nodig is, vraagt de intern begeleider kortdurende
ondersteuning of een arrangement aan bij het
samenwerkingsverband. De ervaring leert dat dit vlot en soepel
verloopt. De intern begeleider heeft een overzicht van leerlingen die
gebruik maken van Kortdurende Ondersteuning (KortOn) en
arrangementen. Voor deze leerlingen is een groeidocument opgesteld.
Het registreren en bijhouden van ontwikkelingen gebeurt in eerste
instantie door de leraren zelf. Het bespreken van de vorderingen
gebeurt veelal met ouders, op de afgesproken momenten. Doorgaans
wordt na elk overleg een nieuw overleg moment vastgesteld en
genoteerd in de evaluatie.
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Afspraken Onvoldoende Voldoende

1. Basisondersteuning
●

2. Kortdurende ondersteuning
●

3. Arrangeren
●

4. Deskundigheidsbevordering
●

Deskundigheidsbevordering
De school is bekend met het scholingsaanbod van het
samenwerkingsverband. Hoewel de tijd voor inschrijving kort was,
hebben leraren zich opgegeven voor verschillende cursussen en
trainingen. Bij een volgende ronde van inschrijvingen wil de school
meer sturen op de inschrijvingen, zodat de inschrijving per leraar meer
gericht is op het behalen van de doelstellingen van de
basisondersteuning.

3.2. basisschool Rode Schouw

Op de Rode Schouw zien we het beleid van het
samenwerkingsverband terug: de school gebruikt de documenten en
instrumenten en past de afspraken toe in de dagelijkse praktijk.

Basisondersteuning
De Spreekwijzer geeft aan welke activiteiten de scholen verrichten
binnen de basisondersteuning, op welke onderdelen de school
ambities heeft en wat de verbeterpunten binnen de
basisondersteuning zijn. De leden van het managementteam van de
Rode Schouw hebben de Spreekwijzer samen ingevuld. Op verzoek
van het schoolbestuur is het vervolgens ook ingevuld door de leraren
zelf. Dit leverde een redelijk gelijk beeld op. Het zou mooi zijn als het
mangementteam deze uitkomst vervolgens deelt en bespreekt met
het team: hierdoor is voor iedereen duidelijk waar de
ontwikkelpunten van de school liggen en waar men dus gezamenlijk
aan moet werken.
Het ingevulde document is conform afspraak naar het schoolbestuur
gestuurd. Het schoolbestuur verzamelt de Spreekwijzers van alle
scholen en kan op basis van deze informatie keuzes maken in hoe het
middelen inzet per school of onderwerp. Vervolgens dienen de
ingevulde Spreekwijzers als middel van verantwoording; zowel voor
de eigen verantwoording, als die richting het samenwerkingsverband.

Kortdurende ondersteuning en arrangeren
Binnen de Rode Schouw krijgen verschillende leerlingen een vorm van
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extra ondersteuning. De ondersteuning is divers, zowel inhoudelijk als
in duur van de ondersteuning. Uit de dossiers wordt duidelijk dat er
met hulp van een gedragswetenschapper vanuit het
samenwerkingsverband gewerkt wordt aan de doelen van de leerling.
De leraar en/of intern begeleider maken aantekeningen van de
voortgang en de momenten van evaluatie zijn vastgelegd.
De school ervaart dat de ondersteuning die het kreeg bij een casus
effect heeft op de begeleiding bij andere leerlingen. Zo kreeg een
intern begeleider hulp bij het opzetten van een eigen leerlijn voor een
leerling en kon dit vervolgens toepassen bij andere leerlingen.
Hiermee lijkt het doel van deze vorm van ondersteuning behaald.

Deskundigheidsbevordering
De school is bekend met het scholingsaanbod van het
samenwerkingsverband. De intern begeleider van de school is in het
ib-netwerk geinformeerd over het aanbod en de mogelijkheden en
deelt deze informatie vervolgens met het team op school. De leraren
en intern begeleiders hebben zich ingeschreven op basis van behoefte
van de dagelijkse praktijk: de leraren hebben zelf kunnen kiezen. De
scholing aan laten sluiten bij de persoonsdossiers en ontwikkelpunten
van de school (en eventueel de basisondersteuning) is een stap die de
school nog kan maken.
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Reactie van het bestuur4 .
Op 29 mei 2018 ontvingen we van het bestuur de volgende reactie op
het conceptrapport.

Het bestuur van het samenwerkingsverband Brabantse Wal 30.01
heeft, ruim vijf maanden na het inspectiebezoek d.d. 9 oktober en 9
november 2017, de conceptrapportage mogen ontvangen.

Het bestuur leest in de rapportage dat het na een onrustige periode,
overigens veroorzaakt door verschillende overgangen van directie,
goed op weg is; er is enthousiasme in het veld over de verbindende
factor die het samenwerkingsverband is, over de snelheid en de
inhoud waarmee gereageerd wordt op ondersteuningsvragen, over de
kansen die leerkrachten wordt geboden zich verder te ontwikkelen,
alsmede het feit dat het samenwerkingsverband financieel gezond is.
In het conceptrapport wordt onder de kopjes 'Wat moet beter' en 'Wat
kan beter' een aantal aanbevelingen gedaan, waarop het bestuur,
door onderstaande opsomming, kort wil reageren.

Systematisch werken aan verbetering
De constatering dat er nog geen systematische meting naar de
effecten van het ingezette beleid plaatsvindt, is correct. Echter het
bestuur is van mening dat het oordeel van de inspectie te snel komt in
relatie tot de ingezette ontwikkeling. Zo is het ondersteuningsplan per
1 augustus 2017 ingegaan. Zoals daarin beschreven, wordt dit huidige
schooljaar de focus gericht op de kwaliteitsmeting, waarvoor een
kwaliteitsmedewerker zal worden aangetrokken. Het bestuur vindt
het om die reden niet terecht dat de inspectie ondanks de reeds
ingezette activiteiten en ontwikkelingen een herstelopdracht op dit
onderwerp geeft.

Communicatie over de afspraken
De inspectie verwijst naar het belang van de communicatie met
betrekking tot de ontwikkelingsperspectieven; Het bestuur
onderschrijft de mening van de inspectie dat een goede communicatie
cruciaal is, overigens niet alleen op dit gebied. Gezien de opmerking
van de inspectie over die betreffende communicatie, is het kennelijk
onvoldoende duidelijk geworden tijdens het inspectiebezoek dat het
desbetreffende onderwerp de volle aandacht heeft. Zo is er tijdens de
ib-netwerken ruimschoots aandacht besteed aan dit onderwerp. Meer
specifiek: de scholen (14) die aangegeven hebben behoefte te hebben
aan begeleiding en ondersteuning op dit gebied, worden begeleid
door de gedragswetenschappers vanuit het samenwerkingsverband.

De overige aanbevelingen worden door het bestuur erkend en
meegenomen in de ontwikkeling van activiteiten in de komende jaren.

Verder heeft het bestuur de volgende opmerkingen:
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Netwerk van voorzieningen voorziet in mogelijkheden voor maatwerk
(pag. 9)
Het risico dat het bestuur ziet in de residentiële plaatsen betreft niet
uitsluitend dat er onvoldoende plaatsen beschikbaar zouden kunnen
zijn, maar ook dat het samenwerkingsverband niet betrokken wordt
bij de toeleiding en plaatsing van leerlingen in deze setting. Dit heeft
te maken met het feit dat de ouders via de huisarts bij de
zorginstelling terecht komen; deze zorginstelling meent zonder
betrokkenheid van het onderwijs en het samenwerkingsverband de
leerling residentieel te kunnen plaatsen. Deze gang van zaken levert
vooral bij scholen en het samenwerkingsverband onrust op.

Thuiszitters zijn in beeld, maar casuïstiek vraagt aandacht (pag. 10)
Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft zijn zorgen
uitgesproken over de toenemende druk van ouders in het algemeen
en specifiek waar het gaat om de (on)mogelijkheden die het
samenwerkingsverband heeft om bewegingen richting thuisonderwijs
te beperken. Als in voorkomende gevallen ook Leerplicht het
‘opgeeft’, blijkt het onmogelijk met ouders constructief in gesprek te
blijven. Gelukkig betreft dit slechts een enkele casus, die overigens
onevenredig veel tijd en energie vergt van zowel school, leerplicht,
CJG’s als samenwerkingsverband.

Kwaliteitszorg en ambitie (pag. 10 en 11)
Met de nieuw aan te stellen Beleidsmedewerker Kwaliteit wordt de
kwaliteitszorg, het meetbaar maken van de gestelde doelen oftewel
het meten van het effect van het ingezette beleid vormgegeven.

Kwaliteitscultuur, functies van bestuur en toezicht,
organisatiestructuur, verantwoording en dialoog (pag. 11/12)
Het bestuur van het samenwerkingsverband is vooruitstrevend
geweest ten aanzien van governance en werkt al enige jaren met een
externe raad van toezicht. De keuze van het huidige governancemodel
is passend geweest met betrekking tot de ontwikkelingen die toen
gaande waren. Het bestuur heeft gemeend vanuit de huidige stand
van het samenwerkingsverband het governancemodel te moeten
evalueren. De beschreven punten in de rapportage zijn en worden
uiteraard meegenomen in het onderzoek van het bestuur ten aanzien
van een nieuwe bestuurlijke constructie, waarin taken, rollen en
bevoegdheden verbeterd worden. De implementatie van de
uitkomsten van dit onderzoek is uiterlijk 1 januari 2019 voorzien.

Resultaten verificatieonderzoek: realisatie afgesproken niveau van
basisondersteuning (pag. 13)
Naar aanleiding van dit punt geeft het bestuur aan dat met ingang van
schooljaar 2018/2019 door middel van audits op de scholen wordt
bekeken in hoeverre het niveau van basisondersteuning is bereikt. De
uitkomsten van de audits worden meegenomen in een plan van
aanpak om scholen blijvend te ondersteunen in het bereiken en/of het
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verder versterken van het niveau van basisondersteuning.

Financiële continuïteit (pag. 14)
De door de inspectie benoemde adviezen ten aanzien van het
bestuursverslag zullen waar mogelijk worden opgevolgd in het
bestuursverslag over boekjaar 2017 en verder.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060


