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Samenvatting 

Tenminste één keer in de vier jaar onderzoekt de Inspectie van het 
Onderwijs elk bestuur van een samenwerkingsverband in Nederland. 
We hebben bij het bestuur van het samenwerkingsverband Brabantse 
Wal PO (PO3001) onderzocht of het samenwerkingsverband de aan 
hem opdragen wettelijke taken uitvoert en de daaraan verbonden 
doelstellingen van passend onderwijs realiseert. Daarnaast hebben we 
onderzocht of de sturing door het bestuur op de kwaliteit van het 
samenwerkingsverband op orde is en of er sprake is van deugdelijk 
financieel beheer (zie Onderzoekskader 2021, bijlage 1). 
 
Context 
Eind 2019 heeft de inspectie, tijdens een kwaliteitsonderzoek, 
geconstateerd dat de toen ingezette ontwikkelingen op termijn 
zouden kunnen leiden naar de waardering Goed. We constateren dat 
het samenwerkingsverband zich conform verwachting heeft 
ontwikkeld. We stellen vast dat gestelde ambities hebben geleid tot 
uitstekende resultaten op vrijwel alle standaarden waarop wij ons 
onderzoek hebben gericht. Tijdens onze bezoeken op een aantal 
scholen hebben we vastgesteld dat het beleid van het 
samenwerkingsverband zichtbaar is en dat de scholen, naast een hoog 
niveau van basisondersteuning, goed in staat zijn om passend 
onderwijs vorm te geven. 
  
Een weergave van het handelen van de intern toezichthouder is nog 
niet voldoende zichtbaar in het jaarverslag. We constateren dat dit 
echter een kwestie is van goed opschrijven want in de praktijk heeft 
de intern toezichthouder een belangrijke, sturende en adviserende 
rol. 
 
Wat gaat goed? 
Het samenwerkingsverband biedt een volledig dekkend netwerk van 
voorzieningen, gericht op het zo lang en goed mogelijk bieden van 
onderwijs in een reguliere school. Daarbij is gericht aandacht voor de 
afstemming en samenwerking met jeugdhulp. Ouders worden 
nadrukkelijk betrokken bij de extra ondersteuning op de scholen. 
 
Het samenwerkingsverband is innovatief in de wijze waarop het kijkt 
en handelt naar wat leerlingen nodig hebben. Bijzonder is dat het, 
gelijk met het bieden van passende ondersteuning aan leerlingen, 
expliciet aandacht besteedt aan het professionaliseren van de leraren 
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en het actief betrekken van de ouders. 
 
Wat kan beter? 
Het samenwerkingsverband is voldoende kritisch op zichzelf en 
verwoordt, onder ander in het ondersteuningplan 2021-2025 en in het 
jaarverslag 2021, wat er beter kan. Wij hebben daar geen concrete 
verberpunten aan toe te voegen. 
 
Wat moet beter? 
De raad van toezicht stelt zich actief op maar dat is niet terug te zien 
op de plaats waar dit hoort: in het jaarverslag. Dit moet in het 
eerstvolgende jaarverslag hersteld zijn. 
 
Vervolg 
Wij wijken voor het bestuur van dit samenwerkingsverband niet af van 
het gewone toezicht. Dit betekent dat we het samenwerkingsverband 
over vier jaar weer bezoeken, tenzij dat eerder nodig is. 
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Opzet van het vierjaarlijks 
onderzoek 

1 . 

Standaard         Onderzocht 

Realisatie passend onderwijs Realisatie passend onderwijs 

RPO1 Dekkend netwerk van voorzieningen ● 

RPO2 Regionale samenwerking ● 

RPO3 Advisering en beoordeling toelaatbaarheid ● 

Besturing, kwaliteitszorg en ambitie Besturing, kwaliteitszorg en ambitie 

BKA1 Visie, ambities en doelen ● 

BKA2 Uitvoering en kwaliteitscultuur ● 

BKA3 Evaluatie, verantwoording en dialoog ● 

De Inspectie van het Onderwijs heeft  in juni en juli 2022 een 
vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij het bestuur van het 
samenwerkingsverband Brabantse Wal PO (PO3001). In een 
vierjaarlijks onderzoek staan de volgende onderzoeksvragen centraal: 

1. Voert het samenwerkingsverband de aan hem opgedragen 
wettelijke taken uit en realiseert het de daaraan verbonden 
doelstellingen van passend onderwijs? 

2. Waarborgt het bestuur met zijn (be)sturing de kwaliteit van het 
samenwerkingsverband en is er sprake van deugdelijk financieel 
beheer? 

 
Werkwijze en onderzoeksactiviteiten 
Het onderzoek richt zich op onderstaande standaarden op het niveau 
van het bestuur. 

Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen voeren we 
onderzoeks- en verificatie-activiteiten uit. Daarbij betrekken we 
belanghebbenden bij het samenwerkingsverband. 
 
Onderzoeksactiviteiten 
Het vierjaarlijks onderzoek hebben we op maat ingericht en bestond 
uit onderstaande activiteiten. 
 
Voorafgaand aan het onderzoek hebben we documenten van en over 
het bestuur en samenwerkingsverband geanalyseerd, waaronder het 
ondersteuningsplan 2021-2025, het jaarverslag 2020, het 
conceptjaarverslag 2021, het document 'vervolg kwaliteitsbeleleid 
2021-2025' en het jaarplan (2021-)2022. 
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We voerden een startgesprek met de directeur-bestuurder. Vervolgens 
spraken we met  

• ouders; 
• leraren uit het speciaal en regulier basisonderwijs; 
• schakelfunctionarissen tussen het samenwerkingsverband, de 

gemeente en de scholen; 
• schoolleiders uit het speciaal en regulier basisonderwijs over hun 

ervaringen met het samenwerkingsverband; 
• beleidsadviseurs onderwijs van twee van de drie gemeenten. 

 
Ook hebben we gesproken met verantwoordelijken voor de toeleiding 
naar speciale scholen in combinatie met een dossieranalyse. 
 
We hebben dit onderzoek mede ingericht met verificatie-activiteiten 
op aangesloten scholen van het samenwerkingsverband. Met 
verificatie-activiteiten toetsen we in hoeverre het bestuur zicht heeft 
op de kwaliteit van het samenwerkingsverband en het financieel 
beheer en hoe het bestuur daarop stuurt. We verwachten van het 
bestuur dat het zicht heeft op de uitvoering van de afspraken uit het 
ondersteuningsplan binnen het samenwerkingsverband en op de 
scholen en dat het hierop stuurt. Daarnaast geven de verificaties ons 
zicht op enkele aspecten van passend onderwijs op de bezochte 
scholen. 
 
Op de onderzoeksdag voerden we gesprekken met: 

• de raad van toezicht en de ondersteuningsplanraad over de 
(kwaliteit van de) uitvoering van de wettelijke taken van het 
samenwerkingsverband, de kwaliteitszorg en het financieel 
beheer; 

• leden van de deelnemersraad (schoolbestuurders) over de wijze 
waarop ze de afspraken uit het ondersteuningsplan binnen hun 
schoolbesturen vormgeven en zich daarover verantwoorden. 

 
We sloten de onderzoeksdag af met een gesprek met het bestuur over 
de (be)sturing van het samenwerkingsverband en de bijdrage die het 
levert aan de realisatie van passend onderwijs in de regio. Hierna 
gaven we een terugkoppeling van onze bevindingen en oordelen. 

Signalen 
In de voorbereiding van ieder onderzoek kijken we naar eventuele 
signalen die bij de inspectie zijn binnengekomen. Soms heeft dat 
gevolgen voor de uitvoering van het onderzoek. 
 
Er zijn  bij ons geen signalen over het bestuur binnengekomen die 
opvolging vereisen. 
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Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staan de resultaten van het onderzoek op 
bestuursniveau, inclusief een samenvattend oordeel. 
De paragrafen 2.1 en 2.2 geven onze oordelen en bevindingen op de 
standaarden uit respectievelijk de kwaliteitsgebieden Realisatie 
passend onderwijs en Besturing, kwaliteitszorg en ambitie. 
De afspraken over het vervolgtoezicht zijn opgenomen in paragraaf 
2.3. 
In hoofdstuk 3 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en 
rapportage opgenomen. 
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Resultaten vierjaarlijks 
onderzoek 

2 . 

In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het onderzoek op 
bestuursniveau. 
 
Samenvattend oordeel 
In onderstaande figuur zijn de resultaten samengevat. Te zien is wat 
het eindoordeel is op bestuursniveau en de oordelen op de 
onderliggende standaarden. 

Het samenwerkingsverband voert de aan hem opgedragen wettelijke 
taken uit en realiseert de daaraan verbonden doelstellingen van 
passend onderwijs. Daarnaast stellen we vast dat het 
samenwerkingsverband meer doet dan wettelijk vereist met zichtbare 
resultaten vanuit de ambitie de scholen zodanig te faciliteren dat ze in 
staat zijn passend onderwijs aan de leerlingen in de regio  te bieden. 
We waarderen daarom de standaarden binnen het kwaliteitsgebied 
Realisatie passend onderwijs als Goed. 
 
Het bestuur waarborgt met zijn (be)sturing de kwaliteit van het 
samenwerkingsverband en er is sprake van deugdelijk financieel 
beheer. Bovendien heeft het bestuur ambities gericht op de verdere 
ontwikkeling van de scholen en draagt daarmee bij aan de verdere 
ontwikkeling van passend onderwijs. We stellen vast dat het bestuur 
in staat is te sturen op beleid en doelen aan de hand van een 
transparant kwaliteitszorgsysteem. Dit is duidelijk zichtbaar in de 
wijze waarop de scholen vormgeven aan het passend onderwijs en de 
resultaten die zij daarmee behalen en daarmee meer dan Voldoende 
uitgewerkt. Daarom waarderen we de standaarden BKA1 Visie, 
ambities en doelen en BKA2 Uitvoering en kwaliteitscultuur als Goed. 
 
De standaard BKA3 Evaluatie, verantwoording en dialoog  beoordelen 
we als Voldoende. De verantwoording van de intern toezichthouder in 
het jaarverslag is nog niet op orde. Bij deze standaard hebben we een 
herstelopdracht gegeven. 
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2.1. Realisatie passend onderwijs 

In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen 
weer op de standaarden van het kwaliteitsgebied Realisatie passend 
onderwijs. Vervolgens geven we hier een toelichting op. 

RPO1. Dekkend netwerk van voorzieningen 
 
De combinatie van het hoge niveau van de basisondersteuning, het 
(volledig) dekkend aanbod, de afwezigheid van verwijtbare 
thuiszitters en de op alle niveaus aanwezige effectieve ondersteuning, 
leiden tot de waardering Goed. 
 
Maatwerk en een passend aanbod voor leerlingen en leraren 
Het samenwerkingsverband zet in op snel en preventief signaleren en 
ondersteunen van leraren en intern begeleiders zodat leerlingen zo 
lang mogelijk in hun eigen omgeving naar scholen kunnen blijven 
gaan. Het combineert gelijktijdig ondersteuning voor leerlingen met 
ondersteuning voor leraren om zo de kwaliteit van de ondersteuning 
duurzaam te verhogen. 
 
Ambitie en lef leiden naar succesvolle innovaties 
Binnen het samenwerkingsverband zijn er tijdelijke, soms part-time, 
voorzieningen voor leerlingen die niet mee kunnen komen in het 
reguliere onderwijs. Deze leerlingen volgen een aantal dagdelen 
onderwijs in een speciale school en daarnaast gewoon in hun eigen 
reguliere klas. In gespecialiseerde settings kijken professionals naar 
ontwikkelingsmogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van de 
leerling. Deze kennis en expertise gaat vervolgens mee terug naar de 
school van inschrijving in de vorm van bijvoorbeeld ambulante 
begeleiding en/of coaching van de leraar. Deze hybride voorzieningen 
zijn succevol want het merendeel van deze leerlingen zit na 2 jaar nog 
steeds in het regulier onderwijs. Dit schooljaar is een derde 
bovenschoolse (hybride) voorziening gestart voor leerlingen met een 
hoog IQ en complexe ondersteuningsbehoeften. 
 
Voor leerlingen die overstappen van speciaal (basis)onderwijs naar 
regulier onderwijs zijn overstaparrangementen beschikbaar: niet 
alleen met financiële middelen maar ook met expertise om deze 
overstap susccesvol te maken.  
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RPO2. Regionale samenwerking  
 
Het samenwerkingsverband realiseert aansluiting tussen het 
onderwijs en de jeugdhulp in de regio door de inzet van een 
verbindingsofficier die het aanbod van zowel onderwijsondersteuning 
als jeugdhulp in de regio goed kent en snel kan handelen. De wijze 
waarop het samenwerkingsverband zo ambitieus aan de slag gaat met 
passende ondersteuning voor alle leerlingen in de regio leidt tot de 
waardering Goed op deze standaard. 
 
Snel signaleren en handelen 
Iedere school heeft een eigen schoolondersteuningsteam (SOT). Een 
vast team van een intern begeleider vanuit de school, een 
gedragswetenschapper vanuit het samenwerkingsverband en een 
jeugdprofessional. Het SOT heeft tot doel adequaat (preventief) 
ondersteuning in te zetten vanuit onderwijs en zorg. Ouders 
zijn hierbij nauw betrokken. Wij stellen vast dat de bezochte scholen 
op de afgesproken manier werken en resultaten boeken met het tijdig 
bespreken van leerlingen in het SOT. Leerlingen zijn goed in beeld en 
krijgen vervolgens snel de benodigde, vaak lichte, ondersteuning. De 
scholen hebben ook ervaring met de vervolgstap: de korte 
ondersteuning (KORTON) en arrangementen door begeleiders 
passend onderwijs (BPO-ers) vanuit het samenwerkingsverband. Door 
snelle en korte interventies behalen deze professionals, samen met 
het team op school, de ouders en de leerling, goede resultaten. 
Scholen en ouders geven aan erg tevreden te zijn over de werkwijze 
van de SOT's, de KORTON's en de arrangementen. 
 
Verbindingsofficier 
Alle complexe casuïstiek is in beeld bij het samenwerkingsverband en 
er is regelmatig overleg tussen onderwijs en jeugdhulp met als 
resultaat weinig tot geen uitvallers en thuiszitters. Voor leerlingen die 
(tijdelijk) niet in staat zijn naar school te komen biedt het 
samenwerkingsverband creatieve maatwerkoplossingen waardoor ze 
zo min mogelijk (onderwijs)achterstand oplopen. De 
verbindingsofficier kent de mogelijkheden binnen zowel het onderwijs 
als de jeugdhulp en kan daardoor snel schakelen. Ze heeft geen 
formele doorzettingsmacht maar wij constateren dat die er informeel 
wel is en dat lijkt voldoende. Uit ons onderzoek blijkt dat alle 
betrokkenen op de scholen en bij de gemeenten, maar ook de ouders 
zelf erg tevreden zijn met de wijze waarop deze verbindingsofficier 
resultaten boekt. 
 
Doorgaande lijn van po naar vo  
De scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs werken goed 
samen om te komen tot een soepele overstap. Het 
samenwerkingsverband Brabantse Wal voor voortgezet onderwijs 
werkt met transfercoaches. Zij kunnen de basisscholen adviseren als 
er vragen zijn over ondersteuningsmogelijkheden. Tijdens ons 
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onderzoek hebben we op de bezochte scholen mooie voorbeelden en 
resultaten over deze advisering gehoord. 
  
RPO3. Advisering en beoordeling toelaatbaarheid 
 
Het samenwerkingsverband voorziet in een uitgebreide advisering en 
een correcte en zorgvuldige besluitvorming bij de beoordeling van 
aanvragen voor de toelaatbaarheid tot speciale 
onderwijsvoorzieningen. Wij waarderen deze standaard daarom als 
Goed. 

Breed overleg om te komen tot een aanvraag en afgifte tlv 
Als alle ondersteuning op de school zelf tot onvoldoende resultaat 
heeft geleid vindt op de school een 
handelingsgericht integraal arrangeeroverleg (HIA) plaats. Bij dit 
overleg is, naast de intern begeleider van de school, een 
gedragswetenschapper van het samenwerkingsverband alsmede een 
jeugdhulpprofessional aanwezig. Alle betrokkenen, waarbij ouders 
nadrukkelijk ook een rol hebben, brengen in kaart welke 
ondersteuningsbehoefte de leerling heeft. Maar niet alleen de leerling; 
ook wordt de ondersteuningsbehoefte van de ouders en de leraar 
besproken. Op basis van dit overleg kan de school besluiten tot een 
aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voor speciaal 
onderwijs. We constateren dat dit een zorgvuldige procedure is waarin 
ouders nadrukkelijk worden meegenomen en dat het besluit tot 
afgifte van een tlv zeer snel na de aanvraag volgt. 
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2.2. Besturing, kwaliteitszorg en ambitie 

In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen 
weer op de standaarden van het kwaliteitsgebied Besturing, 
kwaliteitszorg en ambitie. Vervolgens geven we hier een toelichting 
op. 

BKA1. Visie, ambities en doelen 
 
Wij waarderen de kwaliteit op de standaard Visie, ambities en doelen 
als Goed. In het ondersteuningsplan zijn hoge ambities vanuit een 
brede maatschappelijke visie uitgewerkt in heldere doelen. Daarnaast 
is een zeer informatief stelsel van kwaliteitszorg ingericht, waardoor 
de schoolbesturen kunnen sturen op het behalen van de doelen uit 
het ondersteuningsplan. 
 
Stevig kwaliteitsbeleid 
In aansluiting op het ondersteuningsplan heeft het 
samenwerkingsverband voor dezelfde periode een (vervolg) 
kwaliteitsbeleid vastgesteld. In dit document is terug te vinden wat 
een eerder kwaliteitsbeleid heeft oppgeleverd. Het 
samenwerkingsverband koppelt de kwaliteitsborging aan een 
financiële verantwoording per programma, volgens het nieuwe 
waarderingskader van de onderwijsinspectie.  
  
Door de helder geformuleerde visie in het ondersteuningsplan, 
uitgewerkt in consistente programma's, gecombineerd met stevige 
ondersteuning door het samenwerkingsverband, zijn de 
schoolbesturen in staat het onderwijs zo te organiseren dat de 
leerlingen passende ondersteuning ontvangen op een school zo 
thuisnabij mogelijk. Het kwaliteitszorgsysteem helpt hen daarbij dit 
proces te monitoren, bij te sturen en zich erover te verantwoorden. 
 
Aan de hand van schoolontwikkelgesprekken en bestuursgesprekken 
houdt het bestuur van het samenwerkingsverband zicht op de 
voortgang van ontwikkelingen. 
 
Van evaluaties naar nieuwe ambities 
Uit de documenten blijkt dat het samenwerkingsverband veel 
informatie verzamelt op basis van het jaarplan en het kwaliteitsbeleid 
en daaruit heldere conclusies trekt. We zien ook terug dat deze zijn 
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doorgevoerd in nieuwe ambities en doelstellingen. We zien de pdca-
cyclus duidelijk terug, zo is zichtbaar dat het samenwerkingsverband 
opbrengsten vanuit evaluaties gebruikt voor nieuwe plannen. 
 
Scheiding bestuur en toezicht in de praktijk anders dan op papier 
Wij constateren dat in de praktijk de de Deelnemersraad en de raad 
van toezicht (rvt) gescheiden opereren. In de statuten staat echter dat 
de Deelnemersraad zowel bestuurlijke als enkele toezichthoudende 
taken heeft. Dit is niet toegestaan. Het bestuur gaat de statuten 
hierop aanpassen omdat het, naast onrechtmatig, niet een juiste 
weergave is van de praktijk. 
 
Ondersteuningsplan is bijgesteld 
Het ondersteuningsplan 2021-2025 is, na een herstelopdracht in juni 
2021, aangepast en we stellen vast dat het nu voldoet aan wet en 
regelgeving. 
 
BKA2. Uitvoering en kwaliteitscultuur 
 
Wij waarderen de kwaliteit op de standaard Uitvoering en 
kwaliteitscultuur als Goed. Tijdens ons onderzoek constateerden we, 
zowel bij de bezochte scholen als bij het bestuur, een hoog niveau van 
professionaliteit gericht op het behalen van de gezamenlijk 
geformuleerde doelen en een zichtbare cultuur van elkaar aanspreken 
en van willen verbeteren. We constateren dat het 
samenwerkingsverband hier nadrukkelijk en succesvol op stuurt. 
 
Professioneel en doelgericht handelen leidt tot resultaten 
Het bestuur van het samenwerkingsverband laat een heldere en 
informatieve wijze van communiceren zien in de verschillende 
documenten, op de website en bij persoonlijke contacten. We 
constateren tijdens ons onderzoek, mede op basis van die ruim 
beschikbare informatie en de door ons gevoerde gesprekken, een 
consistente manier van communiceren; in dezelfde 'taal', binnen alle 
geledingen van het samenwerkingsverband maar ook bij het 
samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs, de kinderopvang 
en de gemeenten. 
 
We constateren dat in de scholen veel aandacht is voor passend 
onderwijs. Professionals zetten zich actief en betrokken in voor de 
leerlingen. We zien op alle niveaus een echte doeners-mentaliteit. De 
ouders die we gesproken hebben geven aan erg tevreden te zijn met 
de wijze waarop de extra ondersteuning tot stand komt. 
 
Alle scholen hebben vanuit het samenwerkingsverband het aanbod 
gekregen om gebruik te maken van scholing en coaching om zich 
vanuit de eigen rol (intern begeleider, leraar, schoolleider) verder te 
ontwikkelen op het gebied van passend onderwijs. Hier is veel animo 
voor en wij constateren dat degenen die hier gebruik van hebben 
gemaakt zich beter in staat voelen om leerlingen, maar ook collega's, 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 13/18



te ondersteunen. Dit resulteert, zo constateert het 
samenwerkingsverband, in snellere en betere ondersteuning voor 
leerlingen. 
    
BKA3. Evaluatie, verantwoording en dialoog 
 
Het bestuur evalueert en analyseert systematisch en verantwoordt 
zich hierover. Het stelt waar nodig beleid bij en betrekt in- en externe 
belanghebbenden. De wijze waarop de rvt zich verantwoordt in het 
jaarverslag is echter niet volledig. Wij beoordelen daarom de kwaliteit 
op deze standaard nu als Voldoende maar verwachten de groei naar 
een waardering Goed ook op deze standaard. 
  
Periodiek overleg met ondersteuningsplanraad 
Zowel de directeur-bestuurder als de rvt overleggen met de 
ondersteuningsplanraad (opr). In de afgelopen (Corona-) periode is dit 
overleg minder frequent geweest mede omdat digitaal overleg door 
de betrokkenen als minder prettig werd ervaren. De opr geeft aan 
tevreden te zijn over de wijze waarop het bestuur communiceert. De 
opr geeft aan zich erg betrokken te voelen bij beleidsvoorbereiding en 
is positief over de resultaten die het samenwerkingsverband bereikt. 
 
Verantwoording intern toezichthouder versterken 
De communicatie tussen het bestuur, de rvt en de Deelnemersraad 
heeft de vorm van "klankborden". Er is regelmatig contact waar men 
zich vrij voelt casuïstiek te delen en elkaar te adviseren. Uit ons 
onderzoek blijkt dat de rvt zich kritisch opstelt en daarmee bijdraagt 
aan het versterken van de kritische dialoog tussen schoolbesturen en 
het bestuur van het samenwerkingsverband. Dit zien we niet echt 
terug in het jaarverslag. 
  
De rvt doet weliswaar verslag van zijn werkzaamheden, maar beperkt. 
Het bevat voornamelijk een opsomming van besproken onderwerpen 
of van goedgekeurde documenten. In de verantwoording in het 
jaarverslag staat onvoldoende duidelijk beschreven hoe de rvt het 
bestuur ondersteunt bij beleidsvraagstukken (de adviesrol) en welke 
resultaten hij met het toezicht heeft bereikt. Uit de aangeleverde 
notulen van de toezichthouder blijkt eveneens onvoldoende welke 
resultaten er met het toezicht is bereikt. 
 
Daarnaast is het belangrijk dat het geld dat het bestuur van de 
overheid krijgt doelmatig wordt besteed aan het onderwijs. De rvt 
moet daarop toezien en moet zich in het jaarverslag verantwoorden 
over de manier waarop hij uitvoering gaf aan deze taak. Wij 
vertrouwen erop dat het bestuur de bovenstaande punten in het 
eerstvolgende bestuursverslag herstelt (artikel 17c, eerste lid, WPO). 
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2.3. Afspraken over vervolgtoezicht 

We houden voor dit bestuur de reguliere termijn aan van vier jaar. Dat 
betekent dat we het bestuur in principe over vier jaar weer 
onderzoeken. 
 
Voor de wettelijke tekortkomingen krijgt het bestuur een 
herstelopdracht die in onderstaand schema staat vermeld. 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

Bestuur 

BKA3 Evaluatie, verantwoording 
Geen volledige verantwoording van 
de intern toezichthouder in het 
jaarverslag over de wijze van 
toezichthouden en de resultaten die 
dat heeft opgeleverd ten aanzien van 
de ondersteuning van het bestuur en 
het toezicht op de doelmatige 
besteding van rijksmiddelen (artikel 
17c, eerste lid onder e, WPO). 

 
Het bestuur zorgt dat de intern 
toezichthouder vanaf het 
eerstvolgende jaarverslag volledige 
verantwoording aflegt. 

 
Wij vertrouwen er op dat het bestuur 
het onvolledige onderdeel in de 
eerstvolgende jaarverslaggeving 
opneemt en wij komen hier niet voor 
het eerstvolgende vierjaarlijks 
onderzoek meer op terug. 

De reden dat wij het herstel overlaten aan het bestuur is dat we 
constateren dat het bestuur op dit moment in staat is de kwaliteit van 
de uitvoering van zijn taken meer dan voldoende te waarborgen. 
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Reactie van het bestuur 3 . 
Hieronder geeft het bestuur aan op welke wijze het de bevindingen uit 
het onderzoek betrekt bij de verdere ontwikkeling van het 
samenwerkingsverband en de bestuurlijke kwaliteitszorg. 
 
Het rapport is een reële weergave van de ontwikkelingen die in ons 
samenwerkingsverband de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. 
Er is met een sterke ambitie door alle partijen gewerkt aan het 
realiseren van Passend Onderwijs. De waardering ‘Goed’ is voor ons 
dan ook een kroon op ons werk. Deze waardering komt ook toe aan 
de schoolbesturen, de scholen en het expertiseteam van ons 
Samenwerkingsverband. Schoolbesturen geven het expertiseteam de 
ruimte om scholen te ondersteunen. Scholen waarderen deze inzet en 
dit geheel komt ten goede aan leerlingen, leerkrachten en ouders. 
Een gevoel van trots en tevredenheid is dan ook op z’n plaats. 
 
En toch leunen we ondanks dit behaalde resultaat niet achterover; we 
blijven kritisch op verbeteringen in de ondersteuning, de kwaliteit van 
Passend Onderwijs en we zullen de komende jaren de beweging naar 
Inclusief Onderwijs inzetten om te bereiken dat nog meer kinderen 
verantwoord thuisnabij onderwijs kunnen volgen. 
 
De gemaakte opmerkingen bij BKA1 ten aanzien van de statuten en de 
toezichthoudende taken van de Deelnemersraad alsmede bij BKA3 ten 
aanzien van de verantwoording door de Raad van Toezicht nemen we 
ter hand en we zullen zorgdragen voor herstel/verbetering. 
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Inspectie van het Onderwijs 
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht 
T-algemeen 088 6696000 
T-loket (voor vragen) 088 6696060 
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