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Datum vaststelling: 15 april 2020

Samenvatting

In november 2017 hebben we een vierjaarlijks onderzoek
uitgevoerd het bestuur van Stichting Passend Onderwijs Brabantse
Wal PO, waarbij wij tekortkomingen hebben geconstateerd. We
hebben met het bestuur afspraken gemaakt om kwaliteit op de
standaarden Kwaliteitszorg (standaard KA1) en de Verantwoording en
dialoog (standaard KA3) te verbeteren.
In december 2019 hebben we deze standaarden opnieuw beoordeeld
en het bestuur heeft zich op alle punten verbeterd en de
tekortkomingen weggenomen.
Wat gaat goed?

Alle tekortkomingen zijn hersteld
De punten die in het vorige onderzoek in 2017 nog Onvoldoende
waren, heeft het bestuur verbeterd. Het samenwerkingsverband heeft
een goed opgezet kwaliteitssysteem waarmee het doelen en ambities
kan volgen en bij kan sturen als dit nodig blijkt.
Mede hierdoor kan het samenwerkingsverband zich beter
verantwoorden over de bereikte resultaten en voert het intern en
extern gesprekken over deze resultaten.

Herstelonderzoek bestuur en
samenwerkingsverband
Bestuur: Stichting Passend Onderwijs
Brabantse Wal PO
Bestuursnummer: 21664

Samenwerkingsverband: Stichting
Passend Onderwijs Brabantse Wal
(PO3001)
Gemeenten binnen de regio: Bergen
op Zoom, Steenbergen, Tholen en
Woensdrecht
Totaal aantal leerlingen: ruim 8.000

Interne organisatie is naar een hoger plan getild
Ook al hebben we de cultuur van samenwerken binnen het
samenwerkingsverband niet apart onderzocht en beoordeeld, toch
willen we hier aangeven dat deze sterk is gegroeid. Alle betrokkenen
binnen het samenwerkingsverband werken op een positieve en
professionele manier samen om van passend onderwijs in de regio
een succes te maken.
Wat kan beter?

Op onderdelen kunnen er nog puntjes op de i
Het samenwerkingsverband is ambitieus en wil graag nog verder
ontwikkelen. Het weet zelf goed op welke punten dit kan en wij
sluiten ons daarbij aan. Onderdelen van het systeem van
kwaliteitszorg kan en wil het bestuur nog verder uitwerken. Daarbij
kan het bestuur ook specifieker aangeven wanneer het tevreden is
met de resultaten.
In volgende jaarverslagen, waarin het bestuur zich verantwoord over
de resultaten, kan het bestuur de resultaten van evaluaties en
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onderzoeken een plek geven. Hierdoor kunnen mensen nog beter
lezen wat het samenwerkingsverband heeft gedaan en wat het effect
hiervan is.
Wat moet beter?

Geen (nieuwe) tekortkomingen
Tijdens ons onderzoek hebben we geen punten aangetroffen die niet
aan de wettelijke voorschriften voldoen. Er zijn op dit moment dus
geen punten die beter moeten.
Vervolg
Omdat we vaststellen dat het bestuur eerdere tekortkomingen heeft
hersteld en zich als geheel sterk ontwikkeld heeft, is er nu geen
aanleiding voor het maken van vervolgafspraken.
Het bestuur en het samenwerkingsverband vallen onder het reguliere
toezicht.
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1 . Opzet herstelonderzoek
De inspectie heeft op 4 december 2019 een herstelonderzoek
uitgevoerd bij het bestuur van Stichting Passend Onderwijs Brabantse
Wal PO naar aanleiding van tekortkomingen die we hebben
geconstateerd in het vierjaarlijks onderzoek bestuur en
samenwerkingsverband in november 2017.
In dit onderzoek staan de volgende deelvragen centraal:
1. Stuurt het bestuur voldoende op de (zorg voor de) kwaliteit van
de uitvoering van zijn taken?
2. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen?
Werkwijze
Met de vier deelvragen richten we het onderzoek op de standaarden
Kwaliteitszorg (KA1) en Verantwoording en dialoog (KA3) binnen het
kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie.

Legenda

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:
G

Goed

V

Voldoende

O

Onvoldoende

K

Kan beter

Kwaliteitsgebieden:
Onderwijsproces
Schoolklimaat

Onderzoeksactiviteiten
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met de directeurbestuurder van het samenwerkingsverband en met enkele leden van
de raad van toezicht.

Onderwijsresultaten
Kwaliteitszorg en ambitie
Financieel beheer

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

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - HERSTELONDERZOEK

5/13

2 . Resultaten onderzoek op
bestuursniveau
In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van ons onderzoek, dat
wil zeggen: onze oordelen op de standaarden Kwaliteitszorg (KA1) en
Verantwoording en dialoog (KA3) in het gebied Kwaliteitszorg en
ambitie.

2.1. Samenvattend oordeel
We stellen vast dat het bestuur de in 2017 vastgestelde
tekortkomingen heeft weggenomen. We beoordelen de kwaliteit op
de standaarden Kwaliteitszorg en Verantwoording en dialoog als
Voldoende.
Waar het samenwerkingsverband eerder al beschikte over een
duidelijk plan en vastgestelde doelen, heeft het nu ook een systeem
waarmee het de vorderingen monitort en doelen kan evalueren.
Hierdoor kan het bestuur zich ook verantwoorden over de activiteiten
die het uitvoert en de resultaten die het hiermee behaalt.
Ook is de organisatie van het samenwerkingsverband inmiddels
gewijzigd volgens de plannen en bedoeling zoals die er in 2017 waren.
Deze wijziging draagt positief bij aan het kunnen voeren van een
kritische dialoog over de koers en resultaten van het
samenwerkingsverband.

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)?
Waar we in 2017 al vaststelden dat het samenwerkingsverband
beschikt over een duidelijke visie, een plan en heldere doelen, voorziet
het nu ook in systeem om de realisatie van die doelen te monitoren en
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evalueren. Daarnaast zijn er verschillende evaluaties en (eigen)
onderzoek beschikbaar waarmee het samenwerkingsverband laat zien
dat het gericht werkt aan de verbetering van de kwaliteit en uitvoering
van het beleid. Hiermee voldoet het samenwerkingsverband aan de
basiskwaliteit. We zien zelfs dat, door de zorgvuldigheid en omvang
waarmee dit gebeurt en plannen die het samenwerkingsverband nog
heeft voor verdere ontwikkeling van de kwaliteitszorg, het de potentie
heeft voor een waardering Goed.

Systeem zorgvuldig gekozen
We stelden in het onderzoek in 2017 vast dat er in feite nog geen
stelsel van kwaliteitszorg was. Het samenwerkingsverband werkt nu
aan de hand van een Kwaliteitsbeleidsplan waarin het
samenwerkingsverband als bureauorganisatie en als
netwerkorganisatie een plaats heeft gekregen. Op beide niveaus zijn
doelen geformuleerd en kan het systeem de kwaliteit kritisch volgen.
In de hele uitwerking is aandacht voor alle stappen binnen de
planning-en-controlcyclus.
Ook is er een kwaliteitsmedewerker aangesteld die het bestuur gaat
ondersteunen bij het uitvoeren van de cyclus.
Verbinding van alle activiteiten, op vorm en inhoud
De kwaliteitsactiviteiten binnen het systeem van kwaliteitszorg
richten zich op de verschillende soorten van ondersteuning binnen het
dekkend netwerk van voorzieningen, het monitoren op de
verschillende meetmomenten en de vorm van rapportage daarover.
Hierbij betrekt het samenwerkingsverband ook de verantwoording
door de individuele schoolbesturen. De meeste activiteiten zijn
voorzien van normen. Waar dit nog niet het geval is, wordt in
gezamenlijkheid nagedacht wat realistisch en wenselijk is. We zien dat
het samenwerkingsverband ambitieuze doelen stelt en hiermee actief
werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van het
samenwerkingsverband en het beleid.
Verschillende evaluaties beschikbaar
Er zijn al verschillende evaluaties uitgevoerd en de rapporten daarvan
zijn beschikbaar en veelal gebruikt ter verbetering van processen en
activiteiten. Een belangrijke activiteit zijn de audits op alle scholen van
het samenwerkingsverband.
Het proces rondom audits is volledig uitgewerkt: er is een auditkader,
een draaiboek en een eindrapportage audit basisondersteuning. De
audits richten zich onder andere op de basisondersteuning. In
zelfevaluaties geven scholen aan hoe ze hierop functioneren en in de
audits verifieert het samenwerkingsverband of dit beeld ook klopt.
Hiermee laat het samenwerkingsverband zien dat het zorgvuldig en
kritisch werkt en dat het de regie neemt in het monitoren van de
afspraken en de kwaliteit ervan. Het heeft zicht op het nakomen van
de afspraken en kan sturen op de naleving en kwaliteit.
Hiernaast beschikt het samenwerkingsverband over evaluaties van de
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motorische screening op alle scholen, deskundigheidsbevordering
voor medewerkers en een tevredenheidsmeting over
de ondersteuning door het samenwerkingsverband. Het plan over de
inzet van de financiële middelen en verantwoording over de inzet
middelen lichte ondersteuning per schoolbestuur per schooljaar is
aanwezig, maar hierin wil het bestuur nog een kwaliteitsslag maken.
De vorm en inhoud van het kwaliteitsbeleid zeggen veel over de
professionele cultuur binnen het samenwerkingsverband. Het bestuur
heeft zicht en mogelijkheden tot sturing op het beleid en de afspraken
uit het ondersteuningsplan dat tot in de scholen reikt. Dit maakt
tevens dat het bestuur schoolbesturen en scholen kan aanspreken als
dat nodig is.
Verantwoording en dialoog
Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen (KA3)?
Het bestuur van het samenwerkingsverband legt intern en extern
toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af over doelen en
resultaten en voert daarover actief een dialoog. Door de verbetering in
de kwaliteitszorg is de kwaliteit van de verantwoording zichtbaar
verbeterd. Daarnaast draagt de wijziging in de bestuursstructuur bij
aan het voeren van een kritische dialoog tussen het bestuur en de
raad van toezicht. Maar ook de rol en positie van de
ondersteuningsplanraad hierbij is prijzenswaardig. Beide aspecten van
de standaard zien wij voldoende terug en daarom beoordelen we deze
standaard als Voldoende. En ook bij deze standaard hebben wij
positieve verwachtingen dat we deze bij een volgend onderzoek als
Goed kunnen waarderen.

Verantwoording gericht op inhoud en effect
De verantwoording in het jaarverslag ontwikkelt zich positief. in
vergelijking met het vorige jaarverslag kan het bestuur nu (jaarverslag
over 2018) concreter aangeven welke activiteiten het heeft uitgevoerd,
hoe het dit heeft gedaan en met welk effect. Op punten waar dit nog
niet het geval is, komt dit vooral omdat evaluaties op dat punt nog
niet waren uitgevoerd. Met de positieve ontwikkeling van de
kwaliteitszorg en de verschillende evaluaties die voorhanden zijn,
hoeft dit alleen nog maar een plek te krijgen in het jaarverslag over
het jaar 2019. Het samenwerkingsverband heeft concrete informatie
beschikbaar over gestelde doelen en ambities en kan zich dus
verantwoorden over de resultaten. Overigens geeft het bestuur op
veel punten concreet aan of bijstelling van het beleid nodig is, of
welke stappen het op een bepaald verder gaat ondernemen. Hiermee
laat het bestuur zien dat het alle stappen van de planning-encontrolcylus doorloopt.
Omdat het bestuur 'aan de voorkant' nu normen formuleert bij doelen
en ambities, kan het zich in volgende jaarverslagen en eventuele
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andere verantwoordingsdocumenten nog meer uitspreken of het zelf
ook tevreden is met de behaalde resultaten.

Het goede gesprek wordt breed gevoerd
Het bestuur en het samenwerkingsverband hebben een goede dialoog
hoog in het vaandel staan. Dit is zichtbaar door de vele overleggen
tussen verschillende gremia. Niet alleen over vorm, maar juist ook
over inhoud. Ook het nieuwe kwaliteitsbeleidsplan voorziet in de stap
'Dialoog over opgehaalde informatie'.
De gesprekken dragen bij aan het zicht dat het bestuur heeft over de
ontwikkelingen binnen de scholen apart, maar ook over de
ontwikkelingen in de regio als geheel. Het voedt het bestuur met
concrete casuïstiek, ervaringen van betrokkenen en signalen over hoe
processen lopen. Voorbeelden hiervan zijn het bestuursspiegelgesprek
tussen het samenwerkingsverband en het schoolbestuur, heidagen
met de schoolbesturen over de uitkomsten van de audits
en gesprekken tussen scholen en de gedragswetenschappers van het
samenwerkingsverband.
De overleggen binnen het samenwerkingsverband, zoals het
Expertiseteam (gedragswetenschappers en begeleiders passend
onderwijs), de Klankbordgroep (directeuren en ib'ers) en het ibnetwerk (alle scholen vertegenwoordigd) dragen daarnaast bij het
contact van de scholen onderling en de binding met het
samenwerkingsverband.

Kritische dialoog op bestuurlijk niveau is professioneel
Met de verandering van de bestuurlijke inrichting hebben alle
betrokkenen gekozen voor een structuur die een kritische dialoog op
inhoud en zonder schijn van belangenverstrengeling kan voeren. Dit
leidt tot een kritische dialoog tussen het bestuur en de raad van
toezicht, de ondersteuningsplanraad en de raad van toezicht en
gesprekken van het bestuur en de raad van toezicht met de
deelnemersraad, waarin alle schoolbesturen gezamenlijk zitting
hebben.
De dialoog tussen het bestuur en de raad van toezicht hebben de
vorm van 'klankborden', het bespreken van casuïstiek en het
adviseren en ondersteunen van het bestuur. De ondersteuning door
een externe organisatie bij het opzetten van het kwaliteitsbeleid is een
mooi voorbeeld van hoe het bestuur de openheid voelt om de raad
van toezicht als sparringpartner te betrekken.
Ook het voeren van personeelsgesprekken vindt plaats op
verschillende niveaus. De raad van toezicht functioneert als werkgever
van de directeur-bestuurder en de directeur-bestuurder voert
personeelsgesprekken met medewerkers van het bestuursbureau.
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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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3 . Reactie van het bestuur
Op 8 april 2020 stuurde het bestuur ons onderstaande reactie, waarin
hij ingaat op de bevindingen in het rapport en hoe hij deze
bevindingen betrekt bij de verdere ontwikkeling van het
samenwerkingsverband.

Inleiding
Het rapport is een reële weergave van de ontwikkelingen die ons
samenwerkingsverband in de laatste twee jaar heeft doorgemaakt.
Wij zijn dan ook verheugd te lezen dat de inspectie deze
ontwikkelingen ziet en hier positief over oordeelt. De beschreven
potentie om op genoemde onderdelen door te groeien naar ‘Goed’
voedt onze ambitie om op de ingeslagen weg door te gaan en zo
mogelijk deze waardering in 2021 te behalen.
Inhoudelijk
De inspectie benoemt dat wij goed in beeld hebben op welke ambities
verdere ontwikkelingen moeten plaatsvinden. Het belangrijkste
aspect hierin vormt de uitwerking van het systeem van kwaliteitszorg
om specifiek(er) te kunnen aangeven wanneer we tevreden zijn met
de resultaten. De eerste stappen in deze richting worden gezet met de
nieuwe beleidsmedewerker Kwaliteit en we verwachten hiervan bij
het onderzoek in 2021 de resultaten te kunnen presenteren.
Met betrekking tot KA1, Kwaliteitszorg en ambitie lichten we twee
punten uit de rapportage waar onze aandacht de komende tijd op
gericht wordt, en de kwaliteitsslag m.b.t. de uitvoering van het plan
om de financiële reserves doelmatig in te zetten alsmede het nieuwe
ondersteuningsplan, waarin een verdere aanscherping van de visie en
ambitie zal plaatsvinden teneinde onze doelen te bereiken.
Met betrekking tot KA3, Verantwoording en dialoog zal met de
bestuursspiegelgesprekken worden gestart waarbij niet alleen de
verantwoording door de individuele schoolbesturen (waaronder de
inzet middelen lichte ondersteuning) maar ook de ontwikkeling van
passend onderwijs binnen de scholen en in de regio worden
besproken. Daarnaast heeft dit gesprek als doel wederzijdse signalen
aan de orde te laten komen.

Afsluitend
De positieve waardering door de inspectie is het resultaat van
constructief en hard werken. Het vertrouwen dat de schoolbesturen in
de organisatie van het Samenwerkingsverband hebben, is van cruciaal
belang. Dit zorgt ervoor dat alle medewerkers,
gedragswetenschappers, begeleiders passend onderwijs,
beleidsmedewerker en secretaresse, inhoudelijk sterk en bevlogen
hun taken uitvoeren, hetgeen door de scholen als ondersteunend
wordt ervaren. Anders geformuleerd: er is sprake van een win-winwin-situatie.
Een prachtig uitgangspunt om in volle vaart verder te gaan op de
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ingeslagen weg en onze ambities te realiseren. Met inbreng door en
vertrouwen van en in eenieder.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

