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1

Vooraf

Een systeem van kwaliteitszorg stelt het samenwerkingsverband in staat om de gewenste kwaliteit te
bepalen, na te gaan of deze kwaliteit wordt nagestreefd, wordt gerealiseerd en wordt geborgd. Het
stelt het samenwerkingsverband ook in staat om op heldere wijze verantwoording af te leggen over de
doelmatigheid en rechtmatigheid van zijn inzet en daarbij sturing te geven aan processen die tot de
beoogde resultaten leiden. Het samenwerkingsverband hanteert hiertoe een kwaliteitszorgsysteem
gebaseerd op de PDCA-cyclus en het INK-model dat aansluit op de kwaliteitszorg(systemen) van
schoolbesturen en scholen. In deze notitie wordt het kwaliteitsbeleid van het samenwerkingsverband
beschreven.
Aanleiding voor een systeem van kwaliteitszorg is onder andere het bezoek van de Inspectie van het
Onderwijs (2015, hierna: ‘de Inspectie’). In haar rapport van bevindingen (16 april 2015) vermeldt de
Inspectie:
‘Het kwaliteitsbeleid is in ontwikkeling, waarbij goede eerste stappen zijn gezet met het kiezen van het kwaliteitssysteem en
het afnemen van een intern tevredenheidsonderzoek. Zowel het samenwerkingsverband als de inspectie ziet als belangrijke
aandachtspunten het concretiseren van de doelen en de basisondersteuning. Verder verdient het monitoren van de
afgesproken kwaliteit bij scholen en samenwerkingsverband aandacht.’
Rapport van Bevindingen Kwaliteitsonderzoek, 16-4-2015, Onderzoek nummer 277632

Naast de positieve bevindingen heeft de Inspectie een aantal suggesties gedaan die kunnen leiden tot
verhoogde kwaliteit, waaronder:
-

Laat onderzoeken van klachtbehandeling en externe tevredenheidsonderzoeken onderdeel uitmaken van het
kwaliteitsbeleid.
Maak concrete evaluaties en metingen van de basis- en extra ondersteuning.
Ga systematisch na of betrokkenen handelen volgens de afgesproken werkwijze en maak dit zichtbaar in de planvorming.

Het doel is te komen tot een systematiek waarmee Samenwerkingsverband Brabantse Wal VO zicht
krijgt op een aantal vraagstukken zoals:
 Hebben alle leerlingen die zijn aangewezen op extra ondersteuning een passende plek?
 Voldoet het samenwerkingsverband aan zijn wettelijke taken?
 Worden de toegewezen middelen doelmatig ingezet?
 Is de bestuurlijke inrichting en het toezicht daarop op orde?
 Is er een goede afbakening van bevoegdheden en taken bij de aanpak van de problematiek van
thuiszitters?
 Wat zijn de opbrengsten van de arrangementen?
 Hoe is de betrokkenheid van de scholen en de ouders?
 Hoe verloopt de samenwerking met de gemeenten?
 Worden doelen in het ondersteuningsplan vertaald naar plannen op schoolniveau en
schoolbestuursniveau?
 Is de samenwerking met de partners uit de jeugdhulpverlening efficiënt?
Deze en andere vragen dienen systematisch beantwoord te worden in een cyclisch proces waardoor
geboden kwaliteit inzichtelijk gemaakt wordt, hiaten aan het licht komen en stappen gezet worden in
de ontwikkeling van een gezamenlijk gedragen kwaliteitscultuur.
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In schooljaar 2016-2017 is de werkwijze met het Zelfevaluatiekader (ZEK) geëvalueerd en besloten om
toe te werken naar een meer onafhankelijk autonoom kwaliteitszorgsysteem. In schooljaar
2017-2018 is gestart met oriëntatie op diverse stakeholders en factoren waar rekening mee dient te
worden gehouden bij de ontwikkeling en operationalisering van een kwaliteitszorgsysteem voor het
samenwerkingsverband. Dit heeft geleid tot een herziene visie op bestuur, toezicht en inrichting van
het samenwerkingsverband. Deze ontwikkeling is met voorrang ingezet alvorens de kwaliteitszorg
verder te verfijnen. Vanaf augustus 2019 is gestart met een werkgroep Kwaliteit die als opdracht heeft
om het proces van richten, inrichten en verrichten te volgen en als klankbord te fungeren voor de
directeur-bestuurder en de aan te stellen beleidsmedewerker Kwaliteitszorg. Vanaf 1 januari 2020 is
het kwaliteitszorgsysteem ingericht en met een kwaliteitskalender operationeel. In het voorjaar van
2020 zijn de eerste opbrengsten inzichtelijk.
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Uitgangspunten bij de inrichting van het kwaliteitszorgsysteem

Kwaliteitszorg is geen lineair en top-down gestuurd proces. Het kwaliteitszorgsysteem moet
functioneren voor het samenwerkingsverband en geen op zichzelf staand doel vormen. De doelen
vanuit wet- en regelgeving en vanuit het ondersteuningsplan vormen dan ook uitgangspunten voor het
kwaliteitszorgsysteem. Diverse aspecten en stakeholders worden betrokken bij de opzet en inrichting,
bij de (door)ontwikkeling en bij de implementatie van het kwaliteitszorgsysteem. Zo wordt
aangesloten op de huidige processen van kwaliteitszorg van het netwerk (schoolbesturen en scholen).
Bovendien wordt onnodige bureaucratie voorkomen.
Het systeem van kwaliteitszorg omschrijven we als ‘het totaal van activiteiten, procedures en
instrumenten, dat bedoeld is om op een doelgerichte, integrale en cyclische wijze de kwaliteit van het
samenwerkingsverband te bepalen, te beheersen, te bewaken, te borgen en te verbeteren.’ Zo draagt
het systeem bij aan de samenhang van missie, visie, ambities, doelen, afspraken, procedures,
processen, taken, en verantwoordelijkheden. Kwaliteitszorg gaat zowel over de verantwoordingscyclus
als het proces van continue verbeteren. Continue verbeteren dient, in dit kader, niet alleen te worden
gezien als een kwestie van systemen en instrumenten maar ook vooral van mensen. Kwaliteit
ontwikkel en realiseer je in interactie en verbinding met elkaar.
De opbrengsten van passend onderwijs moeten zichtbaar zijn in de scholen. Daarom is het van belang
dat we permanent met schoolbesturen, scholen en oudergeledingen in gesprek zijn om de kwaliteit te
bewaken en te bevorderen. We maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van de al bestaande
informatiebronnen in de schoolbesturen. De aangesloten schoolbesturen zal worden gevraagd om het
samenwerkingsverband te informeren over de ‘eigen’ kwaliteitszorg. Daarnaast wordt gevraagd om
mee te denken over ‘hoe’ het samenwerkingsverband hierop kan aansluiten. In deze aanpak staat de
dialoog centraal en gaan we uit van ‘tellen én vertellen’.
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Doelen van een kwaliteitszorgsysteem

Met de inrichting van een kwaliteitszorgsysteem beogen we drie doelen te bereiken:
Kwaliteitszorg
Het samenwerkingsverband heeft vanuit zijn maatschappelijke opdracht doelen
geformuleerd en verbetert de uitvoering van zijn taken op basis van regelmatige en
systematische evaluatie van de realisatie van die doelen.
Kwaliteitscultuur
Het bestuur van het samenwerkingsverband kent een professionele kwaliteitscultuur
en functioneert transparant en integer.
Verantwoording en dialoog
Het bestuur van het samenwerkingsverband legt intern en extern toegankelijk en
betrouwbaar verantwoording af over doelen en resultaten en voert daarover actief
dialoog.

Uitgangspunten van het handelen van het samenwerkingsverband
De basis voor samenwerking: trust me, prove me
Binnen het samenwerkingsverband wordt gewerkt volgens het principe: ‘trust me, prove me’.
Vertrouwen is de basis van alle relaties binnen het samenwerkingsverband. Scholen en staf van het
samenwerkingsverband hebben de ruimte om keuzes te maken in de uitvoering van passend onderwijs
die nodig zijn om recht te kunnen doen aan de maatschappelijke opdracht. Het vertrouwen in de
verantwoordelijkheid en deskundigheid van alle partners is groot.
Geregelde ruimte
De ruimte die er is, wordt begrensd door een aantal gezamenlijke afspraken. Het
samenwerkingsverband heeft intern leidende principes afgesproken die richting geven aan de wijze
waarop het netwerk van scholen en het bureau invulling geven aan de maatschappelijke opdracht:
 De ontwikkeling van de leerling staat centraal;
 Er wordt altijd gewerkt vanuit de mogelijkheden en de ondersteuningsbehoefte van de leerling;
 Er is sprake van een samenhangende aanpak rond een leerling: één kind, één gezin, één plan,
één regisseur;
 De samenwerking met ouders is gebaseerd op partnerschap in het belang van de ontwikkeling
van het kind: ouders worden in de gehele ondersteuningsroute intensief betrokken;
 Sterke basisondersteuning op scholen in de regio vormt het vertrekpunt, extra en intensieve
ondersteuning wordt waar nodig geboden;
 Er wordt gewerkt volgens het ‘professionaliseringsmodel’: van overnemen naar versterken;
 Met de professionals op schoolniveau, binnen het netwerk als geheel en bovenregionaal worden
doelen geformuleerd, vastgelegd en wordt regelmatig en systematisch gewerkt aan
kwaliteitsverbetering;
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Alle partners houden zich aan wet- en regelgeving en spelen proactief in op landelijke
ontwikkelingen.

Wettelijke taken
In de wet is een aantal taken van de samenwerkingsverbanden en de aangesloten schoolbesturen
opgenomen. Deze taken zijn richtinggevend van aard en geven ruimte aan de wijze waarop ze kunnen
worden ingevuld.
In de kern willen we met de wetswijzigingen passend onderwijs bereiken dat:
• alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen;
• een kind naar een gewone school gaat als dat kan;
• een kind naar het speciaal onderwijs gaat als intensieve begeleiding nodig is;
• scholen de mogelijkheden hebben voor ondersteuning op maat;
• de mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn, niet de beperkingen;
• kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten.
In een belangrijk deel van de dertiende voortgangsrapportage kijkt de minister vooruit naar de
evaluatie passend onderwijs die in 2020 plaats zal vinden. Er worden door hem elf effecten c.q.
indicatoren genoemd die in de evaluatie aan de orde kunnen komen. Daarmee geeft de minister goed
houvast voor een referentiekader:
1. Leerlingen krijgen geen label meer;
2. Het is voor ouders duidelijker wat scholen kunnen bieden en ze hoeven niet meer te ‘shoppen’;
3. Leerlingen en ouders worden sneller en efficiënter geholpen;
4. Leerlingen krijgen ondersteuning die past bij hun behoeften en talenten, er is sprake van meer
differentiatie en maatwerk;
5. Het aantal kinderen dat langdurig thuiszit daalt. In het kader van het Thuiszitterspact is het
streven dat sprake is van 0 thuiszitters, die niet binnen 3 maanden een passend aanbod hebben
gehad;
6. Scholen - vooral reguliere - ervaren minder administratieve lasten, doordat niet voor elke
leerling financiering hoeft te worden geregeld;
7. Op het niveau van het stelsel (stelselwijziging Passend onderwijs, red.) zijn de kosten niet verder
gestegen en worden de middelen doelmatig besteed;
8. Het aanbod aan onderwijsondersteuning is verbreed en elke regio heeft een meer dekkend
aanbod, ook aan initiatieven op de rand van speciaal onderwijs en zorg;
9. Reguliere scholen onderling en reguliere en speciale scholen hebben veel meer dan voorheen
contact met elkaar, werken meer met elkaar samen en benutten elkaars expertise vaker bij het
organiseren van de ondersteuning voor leerlingen;
10. Regio’s die voorheen veel leerlingen naar het speciaal onderwijs verwezen, zullen, als gevolg van
de verevening, meer leerlingen in het regulier onderwijs ondersteunen;
11. Ouders die voorheen een beroep zouden hebben gedaan op vrijstelling van de leerplicht van
hun kind (5 onder a) (Leerplichtwet 1969, red.) proberen vaker om toch met het onderwijs in
gesprek te gaan over een aanbod.
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Waarderingskader Inspectie
De Inspectie van het Onderwijs hanteert, als onderdeel van haar onderzoekskader, een apart
waarderingskader voor de samenwerkingsverbanden. Dit waarderingskader is een afgeleide van de
wettelijke taken en is uitgewerkt op het niveau van indicatoren. Daarmee is het waarderingskader een
goed instrument als basis voor het kwaliteitszorgsysteem.
Samenwerkingsverbanden Passend onderwijs zijn complexe organisaties. Schoolbesturen zijn eigenaar
van het samenwerkingsverband maar hebben een bredere maatschappelijke opdracht te vervullen dan
die van het samenwerkingsverband. Focus op doelen en opbrengsten die expliciet behoren bij het
samenwerkingsverband is daarom van belang en bevordert de doelmatige inzet van middelen en
expertise. De volgende onderdelen vormen het kader van de kwaliteitszorg van het
samenwerkingsverband:




Wettelijke doelen en verplichtingen (vgl. Waarderingskader Inspectie, Wet op het voortgezet
onderwijs)
Aanvullende doelen van het samenwerkingsverband (Ondersteuningsplan)
Opbrengsten van de basisondersteuning en de inzet van extra ondersteuning (Scholen)

Om te beoordelen of doelen zijn behaald is het daarom van belang om structuur en samenhang aan te
brengen tussen de verschillende onderdelen van het kader.
Bij de inrichting van het kwaliteitszorgsysteem maken we daarom voor alle onderdelen gebruik van de
indeling in standaarden en indicatoren die de Inspectie hanteert.

Cyclisch werken
Om de voortgang en de samenhang met en tussen onderdelen van de kwaliteitszorg te bewaken, zet
het samenwerkingsverband de PDCA cyclus in. Daarbij worden vier domeinen gebruikt die
onderscheidenlijk zijn in deze cyclus. Vervolgens worden alle te onderzoeken kaderonderdelen
ondergebracht bij de vier domeinen.
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Werken aan ontwikkeling
Er is een aantal ontwikkelingsfasen waarin verschuivingen plaatsvinden:
 Van kwaliteitscontrole naar kwaliteitszorg;
 Van verantwoording afleggen naar een lerende organisatie;
 Van een focus op onderdelen naar een focus op het geheel.
Om dit te bereiken is het nodig dat er zoveel mogelijk afgestemd wordt op de verschillende
stakeholders en dat er optimaal gebruik gemaakt wordt van de kwaliteitszorg die al in de scholen
aanwezig is.

Er zijn diverse stakeholders en/of aspecten waar rekening mee moet worden gehouden.

Kernaspecten samengevat






We werken met een vastgesteld kader (wat) met veel ruimte om op eigen wijze vragen
te beantwoorden (hoe)
‘Bottom-up’ benadering, werken aan duurzaamheid en kwaliteitscultuur
Aansluiting op huidige processen (scholen – schoolbesturen)
Niet alleen een kwestie van systemen maar vooral van mensen (dialoog)
‘Terug naar de bedoeling’ van Passend onderwijs en aansluiten bij wat er al gebeurt
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De blokkendoos laat zien dat alle onderdelen van het samenwerkingsverband op elkaar
moeten aansluiten, maar dat tegelijkertijd de onderdelen (blokken) op zich kunnen staan. Dit
beeld geeft ook de mogelijkheid om het bestaande te bewaren (hetgeen is opgebouwd) en
waar nodig aan te vullen met activiteiten (blokken) die nodig zijn. Dit allemaal binnen één
systematiek (de blokkendoos).
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Kwaliteitskader

Voor het ontwerp van het kwaliteitszorgsysteem is er gestart met het maken van een kwaliteitskader.
In het kwaliteitskader zijn eisen vanuit wet- en regelgeving (WVO) gecombineerd met de standaarden
en indicatoren die de Inspectie van het Onderwijs hanteert bij haar toezicht. Het kader wordt
vervolgens aangevuld met specifieke aspecten vanuit de statuten en het ondersteuningsplan van het
samenwerkingsverband.
Uitgangspunt voor het kwaliteitskader1:

Op pagina 18 is dit overzicht aangevuld met domeinen en indicatoren uit de kwaliteitskalender.

1

Artikel 17a Samenwerkingsverbanden, Wet op het voortgezet onderwijs.

9

Het kwaliteitskader bestaat uit een aantal domeinen, standaarden en indicatoren.





De domeinen corresponderen met onderdelen van de PDCA-cyclus.
De standaarden verwijzen naar de inhoudelijke aspecten (wettelijke taken en
aanvullende taken uit het ondersteuningsplan).
De indicatoren zijn de pijlers waarlangs zicht verkregen wordt op het al dan niet
voldoen aan de gewenste standaard.
De vragen worden gebruikt om richting en duiding te geven aan de indicator.

Relatie met PDCA
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Plan

Do

Check

Act

Het bepalen van ambities en richting, ontwikkelen van beleid, deze uitwerken naar doelen, jaarplannen
en activiteiten. In het ondersteuningsplan (en het kwaliteitskader) worden de eisen vanuit wet- en
regelgeving vertaald naar ambities, doelen, standaarden en indicatoren.
De uitvoering van de plannen en activiteiten: de opdrachten die wij aan elkaar stellen en vastleggen.
Weergegeven als ‘blokkendoos’. De blokken komen voort uit wet- en regelgeving, doelen en standaarden
(zoals benoemd in het ondersteuningsplan en het kwaliteitskader). De blokkendoos laat zien dat alles
moet aansluiten (om te bouwen), maar tegelijkertijd ook dat de onderdelen/activiteiten op zichzelf
kunnen staan. De blokken beschrijven hoe het samenwerkingsverband invulling geeft aan de plannen en
de realisering ervan.
Het meten en analyseren van behaalde resultaten en het vergelijken van de uitkomsten met
afgesproken doelen. De koppeling van de uitvoering/realisering naar of de ambities en doelen uit het
ondersteuningsplan moeten leiden tot gewenste resultaten. Hierin wordt er onderscheid gemaakt
tussen kwantitatieve en kwalitatieve resultaten.
Het formuleren van verbeterpunten op basis van getrokken conclusies (resultaten), om dit vervolgens
op basis van evaluatie logisch op te nemen in het volgende plan. De kwaliteitszorg van het
samenwerkingsverband zorgt voor samenhang (in een cyclus) tussen het ondersteuningsplan, de
‘blokken’ en de resultaten. De cyclus is opgenomen in een procesgang d.m.v. een kwaliteitskalender.
Verschillende instrumenten kunnen (per blok) worden gekozen om in te zetten.
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Koppeling met het INK-model
De domeinen in het kwaliteitszorgsysteem hebben een relatie met het INK-model. Het INK-model dient
hierbij als een denkraam van waaruit diverse onderdelen van de organisatie kunnen worden bekeken in
het kader van kwaliteitszorg.
Vragen die hierbij worden gesteld zijn:





Doen wij de goede dingen? (PLAN)
Doen wij de dingen goed? (DO)
Hoe weten wij dat? Vinden anderen dat ook? (CHECK)
Wat doen wij met die kennis en informatie? (ACT)
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Domeinen, standaarden en indicatoren uit het toezichtkader Inspectie
We maken gebruik van de indeling die de Inspectie van het onderwijs gebruikt bij haar toezicht op de
samenwerkingsverbanden.
Domein 1: Beleid en ambitie
Binnen dit domein gaat het om het beleid van het samenwerkingsverband. Hiervan mag worden
gevraagd dat het in overeenstemming is met de wetgeving en dat het ambitieus is.
Standaard 1.
Het beleid van het samenwerkingsverband is vastgelegd in een ambitieus ondersteuningsplan dat
voldoet aan de wettelijke voorschriften.2
Indicatoren:
1. De totstandkoming van het ondersteuningsplan en de inhoud voldoen aan wettelijke
voorschriften.3 4 5
2. Het ondersteuningsplan heeft voldoende ambitie.6
3. Het samenwerkingsverband stimuleert innovatie.

Domein 2: Organisatie en inrichting
Het gaat er om dat de maatschappelijke opdracht wordt volbracht. Hiervoor is het
samenwerkingsverband georganiseerd (bestuur, toezicht en management) en zijn er activiteiten die
het samenwerkingsverband uitvoert.
Standaard 2.
De organisatie van het samenwerkingsverband is effectief en transparant georganiseerd.
Indicatoren:
1. Het bestuur handelt volgens de Statuten, de Code van Goed Bestuur en het Kader Governance en
Intern Toezicht, en legt uit wanneer het daarvan afwijkt.7
2. Het samenwerkingsverband heeft het interne toezicht georganiseerd en transparant vastgelegd.8 9
3. Het interne toezicht werkt professioneel en onafhankelijk.10 11
4. De organisatie van het samenwerkingsverband is transparant en effectief ingericht.
5. Het samenwerkingsverband voert een deugdelijk kwaliteitsbeleid.
6. Het samenwerkingsverband voert een deugdelijk personeelsbeleid.
7. Het samenwerkingsverband voert een deugdelijk financieel beleid.12
8. Er is een ondersteuningsplanraad ingericht volgens wettelijke voorschriften.13

2

Artikel 17a, achtste lid, Wet op het voortgezet onderwijs.
Artikel 17a, achtste lid, Wet op het voortgezet onderwijs.
4 Artikel 18a, negende lid, Wet op het voortgezet onderwijs.
5 Artikel 18a, tiende lid, Wet op het voortgezet onderwijs.
6 Waarderingskader, KA2. Kwaliteitscultuur.
7 Waarderingskader, KA2. Kwaliteitscultuur.
8 Artikel 24e, Intern toezicht, Wet op het voortgezet onderwijs.
9 Artikel 24e1. Inhoud intern toezicht, Wet op het voortgezet onderwijs.
10 Artikel 24d. Scheiding toezicht en bestuur, Wet op het voortgezet onderwijs.
11 Waarderingskader, KA2. Kwaliteitscultuur.
12 Waarderingskader, FB1,2,3. Financieel beheer.
13 Artikel 4a. Ondersteuningsplanraad, Wet medezeggenschap op scholen.
3
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9. Het samenwerkingsverband zorgt voor een deugdelijke regeling voor bezwaar en beroep.14
Standaard 3.
Het samenwerkingsverband zet de ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen gericht
en in overeenstemming met het ondersteuningsplan in.15
Indicatoren:
1. Het samenwerkingsverband wijst de ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen
effectief toe, zoals is afgesproken in het ondersteuningsplan.16
2. Het samenwerkingsverband toetst de inzet van de ondersteuningsmiddelen en
ondersteuningsvoorzieningen op rechtmatigheid en doelmatigheid.17 18
Standaard 4.
Het samenwerkingsverband zorgt voor het effectief beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het
speciaal voortgezet onderwijs of tot het praktijkonderwijs, op verzoek van bevoegd gezag van een
school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven.19
Indicatoren:
1. Het samenwerkingsverband stelt een commissie in waarin deskundigen plaats nemen die de ouders
van leerlingen, het samenwerkingsverband en de aangesloten scholen adviseren over de in te
zetten arrangementen en over de toelaatbaarheid van leerlingen tot het speciaal voortgezet
onderwijs of tot het praktijkonderwijs.20 21
2. De commissie werkt professioneel, onafhankelijk, binnen wettelijke kaders en legt verantwoording
aan het bestuur van het samenwerkingsverband af over haar functioneren.22
Standaard 5.
Het samenwerkingsverband adviseert, op verzoek van het bevoegd gezag van een school waar de
leerling is aangemeld of ingeschreven, over de ondersteuningsbehoefte van een leerling. 23
Indicatoren:
1. De advisering van het samenwerkingsverband sluit aan op de vraag, is kundig, tijdig opgeleverd en
uitvoerbaar.

14

Artikel 17a, dertiende lid, Wet op het voortgezet onderwijs.
Artikel 24e1, eerste lid, Wet op het voortgezet onderwijs.
16 Artikel 17a, achtste lid, Wet op het voortgezet onderwijs.
17 Waarderingskader, FB3. Rechtmatigheid.
18 Waarderingskader, FB2. Doelmatigheid.
19 Artikel 17a, achtste lid c, Wet op het voortgezet onderwijs.
20 Artikel 17a, twaalfde lid, Wet op het voortgezet onderwijs.
21 Artikel 13. Adviescommissie toelaatbaarheid. Statuten.
22 Artikel 17a, veertiende lid, Wet op het voortgezet onderwijs.
23 Artikel 17a, veertiende lid, Wet op het voortgezet onderwijs.
15

14

Domein 3: Resultaten
Dit domein heeft betrekking op wat het samenwerkingsverband heeft bereikt voor leerlingen met
extra ondersteuningsbehoefte.
Standaard 6.
Het samenwerkingsverband bereikt de beoogde kwantitatieve en kwalitatieve resultaten.
Indicatoren:
1. Voor alle leerlingen in het samenwerkingsverband die extra ondersteuning nodig hebben, is een
passende onderwijsplek beschikbaar.24
2. Het samenwerkingsverband bevordert dat alle leerplichtige leerlingen die extra ondersteuning
nodig hebben, ingeschreven staan bij een school en daadwerkelijk onderwijs volgen. Waar nodig
betrekt het daarbij ketenpartners.25
3. Het samenwerkingsverband stemt beleid en activiteiten af met jeugdzorg en gemeenten.
4. Het samenwerkingsverband zorgt voor een netwerkoverleg met de gemeenten en de
onderwijsinstellingen in de regio, en heeft daarmee afspraken die kunnen leiden tot passende
onderwijs(jeugdzorg)arrangementen.26
5. Het samenwerkingsverband realiseert de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten zoals
beschreven in het ondersteuningsplan.27

Domein 4: Kwaliteitszorg en verantwoording
Dit domein heeft betrekking op de totale systematiek van kwaliteitszorg en de verantwoordingscyclus
van ‘leren verbeteren’.
Standaard 7.
Het samenwerkingsverband heeft vanuit zijn maatschappelijke opdracht doelen geformuleerd en
verbetert de uitvoering van zijn taken op basis van systematische evaluatie van de realisatie van die
doelen.28
Indicatoren:
1. Op basis van de conclusies uit zelfevaluatie werkt het samenwerkingsverband jaarlijks
beargumenteerd, doelgericht aan verbeteractiviteiten.29
Standaard 8.
Het samenwerkingsverband kent een professionele kwaliteitscultuur en functioneert transparant en
integer.30
Indicatoren:
1. Het samenwerkingsverband werkt aan de versterking van de kwaliteit, met het oog op het
realiseren van de ambitie zoals vastgelegd in het ondersteuningsplan.31

24

Waarderingskader, OR1. Resultaten.
Waarderingskader, OR1. Resultaten.
26 Waarderingskader, OR1. Resultaten.
27 Waarderingskader, OR1. Resultaten.
28 Waarderingskader, KA1. Kwaliteitszorg.
29 Waarderingskader, KA1. Kwaliteitszorg.
30 Waarderingskader, KA2. Kwaliteitscultuur.
31 Waarderingskader, KA2. Kwaliteitscultuur.
25
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2. De samenwerking is effectief tussen aangesloten schoolbesturen en regionale partijen zoals
gemeenten en (jeugd)zorginstellingen.32
3. Aangesloten schoolbesturen zijn (onderling) aanspreekbaar, staan open voor reflectie en dialoog,
en handelen zorgvuldig en integer.33
4. Het samenwerkingsverband bevordert een open effectieve samenwerking tussen de aangesloten
schoolbesturen, gericht op kwaliteitsverbetering.34
5. Het samenwerkingsverband zorgt voor verspreiding van de resultaten.35
Standaard 9.
Het samenwerkingsverband verantwoordt zich over de voortgang en de bereikte resultaten.
Indicatoren:
1. Het samenwerkingsverband legt periodiek en volgens wettelijke voorschriften en afgesproken
richtlijnen intern en extern, toegankelijk en betrouwbaar, verantwoording af over doelen en
resultaten en voert daarover actief een dialoog.36
2. Het samenwerkingsverband heeft tegenspraak georganiseerd en informeert zijn omgeving.37
Standaard 10.
Het samenwerkingsverband werkt planmatig en doelmatig aan eigen doelstellingen.
Indicatoren:
1. Specifieke doelen uit het ondersteuningsplan worden toegevoegd aan het kader.

32
33

Waarderingskader, KA2. Kwaliteitscultuur.
Waarderingskader, KA2. Kwaliteitscultuur.

34

Waarderingskader, KA2. Kwaliteitscultuur.
Waarderingskader, KA2. Kwaliteitscultuur.
36 Waarderingskader, KA3. Verantwoording en dialoog.
37 Waarderingskader, KA3. Verantwoording en dialoog.
35
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5

Kwaliteitskalender

De elementen uit het kwaliteitskader (domeinen, standaarden en indicatoren), met als basis wetgeving
en het waarderingskader van de Inspectie, worden door het samenwerkingsverband op grond van het
eigen regionale en integrale werkgebied en de inrichting hiervan vertaald naar een
‘kwaliteitskalender’.
Met deze kwaliteitskalender kan (met gebruikmaking van PDCA en het INK-model) cyclisch uitvoering
gegeven worden aan kwaliteitszorg.
Het samenwerkingsverband heeft ervoor gekozen de kwaliteitskalender op te bouwen volgens:
- blokken (hoofdonderwerpen, verdeeld over een kalenderjaar in kwartalen);
- kwaliteiten (onderdelen van de blokken);
- indicatoren (zicht gevend op het al dan niet voldoen aan kwaliteitsafspraken/-normen
aangaande de kwaliteiten);
- vragen (helpend om de opbrengsten van de indicatoren inzichtelijk te krijgen)
- instrumenten (bronnen/hulpmiddelen om zicht op kwaliteit te krijgen en te borgen).
Daarnaast wordt er aangegeven welke personen betrokken zijn (als uitvoerende en/of aan wie
gerapporteerd dient te worden). Tot slot wordt er in de kwaliteitskalender steeds een koppeling
gemaakt met het kwaliteitskader en eventuele beschikbare documentatie (bijvoorbeeld reglementen,
statuten en jaarverslaglegging).
Vanaf januari 2020 wordt er gestart met het doorlopen van de kwaliteitskalender, zodat bij ieder
onderdeel kan worden gekeken wat hierbij de meest recente ontwikkelingen zijn en wat aanvullend
nog nodig is in het kader van kwaliteitszorg. Verder is het streven dat de kwaliteitskalender er aan
bijdraagt dat binnen de organisatiestructuur de genoemde onderdelen per kwartaal worden
besproken.

Verbinding samenwerkingsverband en schoolbesturen en scholen
Er is in het schooljaar 2019-2020 door het Scholenoverleg gestart met de inrichting van een werkgroep
Kwaliteit. Om de verbinding te leggen met de schooleigen kwaliteitszorg is het van belang dat
kwaliteitsmedewerkers van de schoolbesturen zich gaan verbinden aan elkaar en aan de werkgroep
Kwaliteit.
Het doel van de werkgroep is om voorstellen te doen om de verbinding tussen de
kwaliteitszorgsystemen te realiseren. Enerzijds zijn er inhoudelijke thema’s zoals de geboden
ondersteuning binnen de scholen, de realisatie van een dekkend netwerk en de besteding van
middelen, die verder moeten worden uitgewerkt. Anderzijds dienen de ‘systemen’ op elkaar aan te
sluiten: praktisch en op een manier waarbij de (meest recente) gegevens bruikbaar zijn voor zowel de
schoolbesturen/scholen als voor het samenwerkingsverband.
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Verbinding wettelijke taken en de standaarden
De gekleurde blokken corresponderen met de blokken in de kwaliteitskalender van het
samenwerkingsverband.
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De kwaliteitskalender van Brabantse Wal VO met daarin verwijzingen naar de standaarden
en voorzien van een handzame planning, instrumenten en documenten (opbrengsten).
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Bijlage
6

Theoretisch kader en achtergrond

Voor het theoretisch kader is met toestemming geciteerd uit het onderzoeksverslag ‘Zicht op Kwaliteit’
van Femke Janssen MSc. Het onderzoeksverslag van Femke Janssen is hier te downloaden.

Inleiding
Een belangrijke vraag voor de huidige planperiode (2019-2023) is hoe het samenwerkingsverband zicht
krijgt op de opbrengsten van Passend onderwijs in de regio.38
Passend onderwijs is een ingewikkelde opdracht. Veel stakeholders zijn betrokken: ‘Van wie is Passend
onderwijs?’ en ‘Hoe kun je meten of de doelen van Passend onderwijs worden behaald?’. Niet alleen
voor Samenwerkingsverband Brabantse Wal VO een zoektocht maar ook voor andere
samenwerkingsverbanden in het land. De invoering van een kwaliteitszorgsysteem is geen
invuloefening; elke organisatie, elk samenwerkingsverband, elke school dient op basis van eigen
motivatie, prioriteiten en analyses te bepalen hoe en op welke wijze zij haar kwaliteit inricht, borgt en
voortdurend verbetert.
Kwaliteit is meer dan een optelsom van procedures, systemen en metingen. Het is de motor voor
ontwikkeling en de basis voor een professionele samenwerking. Maar wat wordt er nu onder
‘kwaliteit’ verstaan?
Hoe het begrip ‘kwaliteit’ wordt gedefinieerd is grotendeels afhankelijk van de context waarin het
begrip wordt gebruikt en de visie over ‘kwaliteit’ van alle betrokken stakeholders. Het is en blijft een
opgave om eenduidigheid te krijgen over ‘kwaliteit’, mede doordat men in het onderwijs met
verschillende kwaliteitsaspecten te maken heeft en ‘kwaliteit’ niet alleen meetbare maar ook moeilijk
meetbare of niet meetbare elementen bevat. Uit onderzoek blijkt dat er een aantal basiscomponenten
is die vrijwel in iedere kwaliteitsopvatting binnen het onderwijs kunnen worden teruggevonden,
namelijk:
 De realisatie van basisstandaarden;
 De capaciteit om in een gedifferentieerde context doelstellingen te bepalen en deze door middel
van input en procesvariabelen te beïnvloeden;
 Het anticiperen op verwachtingen;
 Het streven naar excellent functioneren. 39
Daarnaast blijkt dat ‘kwaliteit’ kan worden omschreven vanuit twee oriëntaties: (1) de doeloriëntatie
waarbij het samenwerkingsverband met doelen iets wil bereiken en (2) de tevredenheidsoriëntatie
waarbij het samenwerkingsverband wil weten of stakeholders tevreden zijn.40
Ook het begrip ‘kwaliteitszorg’ kan op verschillende manieren worden gedefinieerd. In de algemene
theorie over ‘kwaliteitszorg’ wordt onderscheid gemaakt tussen: normstelling, controle, beheersing en
borging.41
‘Kwaliteitszorg’ vormt een belangrijk onderdeel van de strategische beleidsvorming en planning van de
organisatie met als belangrijke aandachtspunten het optimaliseren van de opbrengsten en het kunnen
afleggen van verantwoording.
38
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In feite bevat het alle activiteiten die een organisatie onderneemt om de kwaliteit en het functioneren
te bevorderen. De volgende vijf vragen kunnen hierbij worden gesteld42:
Doen we de goede dingen?
Doen we de dingen goed?
Hoe weten we dat?
Vinden anderen dat ook?
Wat doen we met die wetenschap?

Naast de begrippen ‘kwaliteit’ en ‘kwaliteitszorg’ is er het begrip ‘kwaliteitszorgsysteem’.
Een ‘kwaliteitszorgsysteem’ is een samenhangend geheel van een organisatiestructuur, waarin
verantwoordelijkheden, procedures, processen en voorzieningen die de uitvoering van de continue en
systematische zorg voor de kwaliteit bevorderen.43
Er is een aantal ontwikkelingsfasen waarin de verschuivingen plaatsvinden:
 Van kwaliteitscontrole naar kwaliteitszorg;
 Van verantwoording afleggen naar een lerende organisatie;
 Van een focus op onderdelen naar een focus op het geheel.44
Over hoe de kwaliteitszorg systematisch kan worden vormgegeven voor een samenwerkingsverband,
is nog weinig bekend.

Stakeholders
Stakeholders’ kunnen op verschillende manieren worden gedefinieerd.
Er blijken vijf aspecten van belang bij het definiëren van stakeholders, namelijk het feit dat
stakeholders (1) individuen, groepen of organisatie kunnen zijn; (2) zowel binnen als buiten de
organisatie te vinden zijn; (3) een formele band kunnen hebben met de organisatie of juist niet; (4) zelf
invloed kunnen uitoefenen op de organisatie of beïnvloed kunnen worden door de organisatie en (5)
deze invloed positief of negatief kan zijn. 45 46
Op basis van een stakeholdersanalyse kan er onderscheid worden gemaakt tussen stakeholders.47
Bijvoorbeeld het onderscheid tussen primaire stakeholders (die invloed uitoefenen op het
samenwerkingsverband) en secundaire stakeholders (waar het samenwerkingsverband zelf invloed op
uitoefent). Uiteraard zijn er ook andere manieren waarop men stakeholders kan classificeren.
Iedere stakeholder hanteert eigen spelregels, omgangsvormen, toezicht en verantwoording richting
het samenwerkingsverband. Zo kunnen stakeholders uiteenlopende belangen hebben. Dit roept de
volgende vragen op: ‘ Wie steunt de maatschappelijke opdracht van Passend onderwijs?’, ‘Welke
keuzes worden er gemaakt en wat zijn de motieven hiervoor?’.
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Naast het gegeven dat stakeholders uiteenlopende belangen kunnen hebben, zijn de relaties met en
tussen stakeholders niet statisch. Relaties kunnen zich ontwikkelen van zwak tot partnerschap. Voor
partnerschap dienen stakeholders zich open te stellen tot het voeren van een dialoog en géén andere
belangen te hebben. Dit maakt het, in de praktijk, nog niet altijd zo eenvoudig.
In het licht van deze ontwikkelingen wordt van het samenwerkingsverband verwacht dat zij een visie
heeft op het eigenaarschap van schoolbesturen en scholen in de regio, de voor het
samenwerkingsverband belangrijke stakeholders en de wijze waarop het samenwerkingsverband
invulling wil geven aan de relaties met stakeholders.

Eisen die stakeholders kunnen stellen
Er zijn diverse stakeholders en/of aspecten waar rekening mee moet worden gehouden.
Eisen vanuit de Inspectie van het Onderwijs richten zich met name op de procesmatige onderdelen van
een samenwerkingsverband, zoals de bestuurlijke en organisatorische inrichting.
Een opvallend verschil met het eerdere Toezichtkader48 is dat er nu wordt gesproken over het belang
van een kwaliteitscultuur. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen eisen met betrekking tot
het bestuur van het samenwerkingsverband en het samenwerkingsverband als organisatie.
De eisen die de Inspectie van het Onderwijs stelt, zijn terug te vinden in het vernieuwend
onderzoekskader. Eerder hanteerde de Inspectie van het Onderwijs het Toezichtkader Passend
onderwijs. Het onderzoekskader bestaat uit de werkwijze en het waarderingskader. In het
waarderingskader worden de volgende kwaliteitsgebieden en standaarden beschreven:
 Onderwijsresultaten
 Kwaliteitszorg en ambitie
 Financieel beheer
Vanuit het kwaliteitsgebied kwaliteitszorg en ambitie worden de volgende drie kwaliteitsaspecten
benoemd: kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur, verantwoording en dialoog.
Het is van groot belang om de stakeholders goed te betrekken bij het creëren van een ‘eigen’ visie op
kwaliteitszorg als samenwerkingsverband. Het is belangrijk samen zicht te houden op wat er onder
‘kwaliteit’ en ‘kwaliteitszorg’ wordt verstaan, welke stakeholders er worden bevraagd, de wijze
waarop stakeholders worden betrokken en welke informatie er wordt opgehaald.
Daarnaast dienen de relaties binnen en tussen de verschillende niveaus binnen het
samenwerkingsverband voor meer zicht op kwaliteit te zorgen. Tenslotte dienen processen en relaties
goed op elkaar aan te sluiten en dient er eenzelfde taal te worden gesproken rondom het thema
kwaliteit.
Stakeholderbijeenkomsten zijn van belang om met elkaar in gesprek te gaan over de betekenis van de
opbrengsten. Doelen rondom Passend onderwijs moeten op bestuursniveau concreet worden
omschreven. Belangrijk is ook dat men zich aan de doelen en/of afspraken gaat committeren. Er moet
worden gezorgd voor een kwaliteitscultuur. Men dient te kunnen leren van elkaar en punten
bespreekbaar te maken.
Het kwaliteitszorgsysteem van Brabantse Wal VO dient zo eenvoudig mogelijk te zijn.
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Inspectie van het Onderwijs. (2013). Toezichtkader 2013 Passend Onderwijs, Integraal toezicht op de
samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs.
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Kwaliteit ontwikkel en realiseer je in interactie met elkaar, door verbinding met elkaar te maken, met
elkaar in gesprek te komen en na te denken over ‘kwaliteit’ en ‘kwaliteitszorg’. Op basis van deze
interactie en verbinding kan een kwaliteitsfocus worden ontwikkeld en wordt de verantwoordelijkheid
ten aanzien van kwaliteit gestimuleerd (kwaliteitsdenken).49
Om de focus vast te houden en actief aan ‘kwaliteit’ vorm te geven, is het van belang dat het
kwaliteitsdenken cyclisch wordt benaderd en op alle niveaus van het samenwerkingsverband wordt
ingevoerd, gemonitord en gekoppeld aan kwaliteitsacties van de verschillende onderdelen van het
samenwerkingsverband. 50
Voor de ontwikkeling van kwaliteitsdenken evenals de kwaliteitscultuur binnen het
samenwerkingsverband dient er gezorgd te worden voor openheid, vertrouwen, gedeelde waarden,
communicatie en verantwoordelijkheid met betrekking tot de processen en opbrengsten.
Samenwerkingsverband Brabantse Wal VO dient actief in gesprek te gaan met stakeholders. Enerzijds
op basis van de maatschappelijke opdracht en het eigenaarschap van de schoolbesturen en scholen,
anderzijds op basis van de visie op de kwaliteit die het samenwerkingsverband wil leveren.
Belangrijke begrippen gaan in op
‘verantwoording’ en ‘dialoog’.

Met betrekking tot een kwaliteitszorgsysteem zijn verantwoording en het voeren van dialoog met en
naar verschillende stakeholders van belang.51 Aan de ene kant om zicht te krijgen op de opbrengsten
van de maatschappelijke opdracht (kwaliteit) en aan de andere kant om zicht te krijgen op het
functioneren van het samenwerkingsverband.
Door de dialoog aan te gaan met stakeholders over de in hun ogen wenselijke resultaten (met
betrekking tot kwaliteit) en de feitelijke behaalde resultaten zal het samenwerkingsverband meer
zicht krijgen op de behoeften van stakeholders.
Daarnaast kan het samenwerkingsverband, proactief, activiteiten afstemmen op de wensen en
waarderingen van stakeholders.
Samenwerkingsverbanden opereren in een complex en dynamisch krachtenveld waarin uiteenlopende
belangen een rol (kunnen) spelen. Recht doen aan de belangen van diverse stakeholders vraagt een
behoorlijke mate van evenwichtskunst. Bij de uitvoering van Passend onderwijs en een
kwaliteitszorgsysteem is het belangrijk dat het samenwerkingsverband de belangen van stakeholders
over en weer kan vertalen en met elkaar kan verbinden.
Het samenwerkingsverband dient met de ontwikkeling van het kwaliteitszorgsysteem:
-Te werken aan een breed gedragen kwaliteitscultuur;
-Recht te doen aan de invloed van buitenaf en tegelijk de kracht van binnen te doen versterken;
-De kwaliteit van het primair proces hoog (te) houden en ook antwoord te geven op maatschappelijke
vraagstukken;
-Sturing aan de organisatie te geven (controleren en beheersen) en ruimte te bieden voor
beleidsvoering door schoolbesturen, scholen en de professionele autonomie van leerkrachten.
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