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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 Samenwerkingsverband PO
Noordoostpolder-Urk aan de beurt. Onder deze stichting valt het
samenwerkingsverband voor het primair onderwijs in de gemeenten
Noordoostpolder en Urk. Het bestuur is verantwoordelijk voor de
beschikbaarheid van passend onderwijs aan in totaal ruim 6.500
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 twee scholen van een
aangesloten schoolbestuur te weten: Stichting Aves.

Wat gaat goed?

Voor alle leerlingen is een plek beschikbaar
Het samenwerkingsverband heeft verschillende onderwijsplekken
binnen en soms buiten de regio, zodat het mogelijk is dat alle
leerlingen een passende plek kunnen hebben. Slechts voor een enkele
leerling is dit soms niet onmiddellijk het geval, maar dan doet het
samenwerkingsverband er wel alles aan om de wachttijd zo kort
mogelijk te houden.

Steeds meer samenwerking binnen en tussen de scholen
De intern begeleiders (ib'ers) op de aangesloten scholen zijn goed op
de hoogte van de afspraken binnen het samenwerkingsverband en
kunnen hierdoor ondersteuning snel inroepen. Onder leiding van de
coördinator van het samenwerkingsverband zijn er verschillende
overleggen waardoor scholen informatie kunnen uitwisselen en van

Vierjaarlijks onderzoek
samenwerkingsverband

Het onderzoek is uitgevoerd bij:
Stichting Samenwerkingsverband
Passend onderwijs Noordoostpolder-
Urk
Bestuursnummer: 21637

Lijst met onderzochte scholen:
- OBS Roderik van Voorst (14KI)
- Paulusschool (11QN)

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 2/30



elkaar kunnen leren, waardoor de samenwerking en de kennis
toenemen.

Er is veel informatie beschikbaar
De vele informatie uit overleggen en contacten is inzichtelijk voor het
bestuur en andere betrokkenen binnen het
samenwerkingsverband. Dit geeft het bestuur de mogelijkheid om te
kijken of doelen worden gehaald. Als dit niet het geval is, dan kan het
actie ondernemen en bijsturen.

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?

Rollen en taken moeten beter van elkaar gescheiden worden
Het bestuur houdt zich zowel bezig met het maken van het beleid als
met het controleren van de uitvoering ervan. Omdat dit volgens de
wet niet mag, moet het bestuur dit aanpassen.
Daarnaast schrijft de wet voor dat de controle op de uitvoering
onafhankelijk moet zijn. De schoolbestuurders die toezicht houden
hebben dubbele petten en zijn daarmee niet volledig onafhankelijk.

Wat kan beter?

Kwaliteit van de ondersteuning kan het bestuur beter in beeld
brengen
Hoewel het samenwerkingsverband veel informatie heeft over
aantallen, mist het nog informatie over wat de ondersteuning van de
leerlingen oplevert. Hiervoor zou het andere informatie moeten
verzamelen en deze koppelen aan de informatie die er al is.
Al deze informatie samen kan het samenwerkingsverband dan
gebruiken om zich nog beter te verantwoorden over wat het heeft
gedaan en wat het effect hiervan was.
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Vervolg
Omdat we hebben vastgesteld dat er niet aan alle wettelijke eisen is
voldaan, geven we het bestuur een herstelopdracht. In het volgend
schooljaar voeren wij een onderzoek uit om te kijken of de
tekortkoming is hersteld.
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Opzet vierjaarlijks onderzoek1 .
De inspectie heeft een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij het
bestuur van Samenwerkingsverband PO Noordoostpolder-Urk. 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 enkele aanvragen voor toelaatbaarheid tot speciale
voorzieningen bekeken en 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?
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2. Hoe werkt passend onderwijs binnen het samenwerkingsverband
en welke concrete ervaringen hebt u ermee?

3. Helpt passend onderwijs de kinderen die hiermee te maken
krijgen?

Verder hebben we gesprekken gevoerd met de coördinator en het
bestuur 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 11 september 2017 met
vertegenwoordigers van verschillende geledingen binnen het
samenwerkingsverband. We spraken met een groep ouders, een
aantal leraren, meerdere ib'ers, functionarissen werkzaam binnen de
jeugdhulpverlening 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 onderzoeksplan vast voor het onderzoek op 19 oktober
2017. Het bestuur heeft daarbij als specifiek onderwerp aangedragen:
de mogelijke komst van een nieuwe so-vestiging binnen de regio.

Op de onderzoeksdag spraken wij allereerst met de voorzitter en vice-
voorzitter van de ondersteuningsplanraad over hun rol en functie
binnen het samenwerkingsverband. Vervolgens spraken wij met de
coördinator over de resultaten en de kwaliteitszorg. Hierna voerden
we een bestuursgesprek waarin we naast een aantal resterende
gespreksonderwerpen ook een terugkoppeling gaven over onze
bevindingen uit de voorgaande gesprekken.
Ten slotte is afgesproken dat wij het conceptrapport zullen bespreken
met het bestuur (en de coördinator).

Legenda

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:

Kwaliteitsgebieden:

G Goed

V Voldoende

O Onvoldoende

K Kan beter

Onderwijsproces

Schoolklimaat

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.
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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 Samenwerkingsverband Passend
onderwijs Noordoostpolder-Urk op vijf van de zes beoordeelde
standaarden zodanige kwaliteit realiseert dat daarop het oordeel
voldoende van toepassing is. De kwaliteitscultuur beoordelen wij als
onvoldoende.

Het bestuur van het samenwerkingsverband slaagt erin dankzij een
samenhangend geheel van voorzieningen voor elke leerling in de regio
een passende onderwijsplek beschikbaar te hebben. In de regio
zijn nauwelijks thuiszitters; wanneer dit wel het geval is, zoekt het
samenwerkingsverband actief naar oplossingen.

Het samenwerkingsverband werkt aan verbetering van de eigen
organisatie en van de uitvoering van passend onderwijs op scholen.
Dit doet het door data te verzamelen, deze informatie te delen binnen
de eigen organisatie en hier vervolgens op te acteren als dat nodig is.
Het bestuur verantwoordt zich in het jaarverslag over de activiteiten
op basis van de verzamelde data. Deze verantwoording kan
inhoudelijk beter, door ook meer te rapporteren over de effecten van
het gevoerde beleid.
Wij hebben vastgesteld dat de bestuurlijke inrichting niet voldoet aan
de wettelijke voorschriften: de bestuurlijke taken zijn niet gescheiden
van de toezichthoudende taken. Hiervoor krijgt het bestuur de
opdracht dit te herstellen.

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.

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
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staat ons oordeel.

Resultaten
Het bestuur voldoet aan de standaard Resultaten omdat het
samenwerkingsverband een zodanig aanbod van voorzieningen
organiseert dat er voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig
hebben een passende plaats in het onderwijs beschikbaar is; in veel
gevallen binnen de regio en in enkele gevallen daarbuiten.
Het netwerk van voorzieningen kent verschillende mogelijkheden op
de reguliere scholen, binnen speciale voorzieningen van verschillende
schoolbesturen en via plaatsing op scholen voor speciaal
(basis)onderwijs.

Mogelijkheden binnen de basisondersteuning groeien
De basisondersteuning is verankerd in ijkpunten. Een jaarlijkse
inventarisatie maakt inzichtelijk dat scholen steeds hoger scoren op
die ijkpunten, wat aangeeft dat scholen meer en betere ondersteuning
kunnen bieden.
Een van de ijkpunten is dat het schoolbestuur voorziet in externe
deskundigen die leraren en leerlingen kunnen ondersteunen bij
hulpvragen. Scholen en ouders zijn positief over de inzet van externe
deskundigen, onder andere omdat de lijntjes kort zijn waardoor de
ondersteuning vlot beschikbaar is.
Een doorkijkje naar hoe de scholen de basisondersteuning
vormgegeven, kregen we door verificaties op twee van de scholen
binnen de regio. Deze scholen blijken het beleid van het
samenwerkingsverband uit te voeren zoals bedoeld.

Grote diversiteit aan scholen binnen de regio
Alle scholen binnen de regio gebruiken hetzelfde format voor het
schoolondersteuningsprofiel, waarin staat wat de school zelf kan
bieden. De verscheidenheid is groot omdat de invulling per
schoolbestuur erg verschillend kan zijn. Zo kiest het ene schoolbestuur
voor een specialisatie per school, en is de invulling bij een ander
schoolbestuur op basis van bestaande kennis en kunde van een
school. Ouders maken de keuze voor een bepaalde school niet zozeer
op basis van de profielen, maar op basis van andere informatie
(website, schoolgids, mond-op-mond-reclame) en op basis van de
richting (denominatie) of locatie van een school.
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Er zijn speciale klassen, bijvoorbeeld voor hoog- of meerbegaafde
leerlingen. Die klassen vallen onder de verantwoordelijkheid van een
schoolbestuur, maar zijn beschikbaar voor álle leerlingen uit de regio.
Dit laatste is belangrijk aangezien deze voorzieningen bijdragen aan
het dekkend netwerk van het samenwerkingsverband. Maar dit
strookt niet met de gedachte van het samenwerkingsverband dat alle
ondersteuning binnen het regulier onderwijs valt binnen de
basisondersteuning. De speciale klassen bieden namelijk specifieke
ondersteuning op daartoe aangewezen scholen; ondersteuning die je
dus niet op alle scholen aantreft. In deze gevallen hebben scholen een
specifiek aanbod buiten de basisondersteuning en dit aanbod is
daarmee extra ondersteuning met de consequenties die daarvoor
gelden, zoals het verplichte ontwikkelingsperspectief (opp).

Specialistische voorzieningen zijn tijdig en voldoende beschikbaar
Het samenwerkingsverband kan aantonen dat het aanvragen van een
toelaatbaarheidsverklaring (tlv) tot het speciaal (basis)onderwijs
binnen de gestelde wettelijke termijn afhandelt. Bovendien heeft het
verband zicht op de periode tussen het afgeven van de tlv en de
daadwerkelijke plaatsing op een s(b)o-school. In slechts enkele
gevallen is deze termijn langer dan de eigen gestelde norm, maar wel
in overleg met ouders. Dit is bijvoorbeeld in het geval een leerling
(ruim) voor een vakantie een tlv krijgt, maar men ervoor kiest pas na
een vakantie de overstap naar de nieuwe school te maken.

Besluiten voor toelaatbaarheid komen inhoudelijk volgens de
geldende criteria en transparant tot stand: in de beschikkingsbrief is
de onderbouwing per criterium opgenomen. Een punt dat het bestuur
aangepast heeft, is dat het advies over de toelaatbaarheid en het
uiteindelijke besluit daarover in dezelfde handen lagen. Dit is per
direct aangepast: twee deskundigen geven advies, het uiteindelijke
besluit neemt de coördinator, die hiervoor mandaat heeft van het
bestuur. Wijzigingen in formulieren en procedures zijn hierop
doorgevoerd.

Het samenwerkingsverband is duidelijk in zijn visie dat verblijf in het
speciaal (basis)onderwijs zo tijdelijk mogelijk moet zijn. Hiervoor heeft
het samenwerkingsverband met de schoolbesturen afspraken
gemaakt die bekend zijn bij de scholen: na de overstap van regulier
naar speciaal (basis)onderwijs blijft de verwijzende school betrokken,
minimaal door (telefonisch) contact. Ook geeft het bestuur aan dat
wachtlijsten voor sbo- en so-scholen niet voor mogen komen. Dat de
voorzieningen in omvang kunnen afnemen is volgens het bestuur
mogelijk vanwege de demografische krimp, of wenselijk als dit
betekent dat een leerling dichter bij huis in een reguliere school een
passende onderwijsplek kan hebben.
Het bestuur maakt zich zorgen over de mogelijke komst van een
nieuwe school voor speciaal onderwijs op Urk.
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Thuiszitters zijn in beeld
Ondanks de voorzieningen en mogelijkheden binnen het
samenwerkingsverband komt het voor dat leerlingen tijdelijk niet naar
school gaan. Het samenwerkingsverband heeft deze leerlingen wel in
beeld en spant zich in om de schoolgang van deze leerlingen weer te
herstellen.
Binnen de regio is een zorgboerderij aanwezig. Ouders waarvan de
kinderen hier (tijdelijk) verblijven, hebben een ontheffing van de plicht
tot inschrijving. Het samenwerkingsverband heeft ook zicht op deze
(beperkte) groep kinderen en heeft een specifiek aanbod op de
Zonnebloemschool.

2.3. Kwaliteitszorg en ambitie

In de onderstaande tabel geven wij de oordelen weer op de
standaarden van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en
ambitie.

Het bestuur voldoet aan de standaarden Kwaliteitszorg en
Verantwoording en dialoog, maar vanwege tekortkomingen in de
vormgeving en uitvoering van het bestuur en het interne toezicht
beoordelen we de kwaliteitscultuur als onvoldoende.

Kwaliteitszorg

Kwantitatieve gegevens zijn ruim beschikbaar
Het samenwerkingsverband heeft in het ondersteuningsplan doelen
geformuleerd en verzamelt hierover gegevens. Op dit moment is deze
gegevensverzameling vooral kwantitatief van aard en sterk gericht op
de monitoring van de toelaatbaarheidsverklaringen. Dit geeft een
uitgebreid beeld van het aantal aanvragen, van welke school, hoe lang
de procedures duren en wat de deelnamepercentages sbo en so zijn.
Het samenwerkingsverband presenteert de resultaten aan het bestuur
en deelt ze in het ib-overleg met als doel het gesprek aan te gaan over
de inhoud en om de verschillen te bespreken.

Het samenwerkingsverband zou meer kwalitatieve gegevens kunnen
betrekken bij de kwaliteitszorg om op die manier een beter beeld te
krijgen van het effect van het beleid voor de leerlingen.
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Verbeteren van de uitvoering van taken kan beter
Het samenwerkingsverband heeft een schat aan informatie. Deze
informatie kan het verband breder gebruiken om de uitvoering van
passend onderwijs op de scholen te verbeteren.
Een stap die het samenwerkingsverband gemaakt heeft is het actiever
sturen op het nakomen van afspraken en stimuleren van verbetering:
het samenwerkingsverband voert daarvoor individuele
vervolggesprekken met de schoolbesturen over de verzamelde
gegevens bij de scholen.

Een andere stap die het samenwerkingsverband al genomen heeft, is
dat de toewijzingscommissie scholen feedback geeft op de inzet van
de mogelijkheden binnen de basisondersteuning. Dit helpt scholen
om kritischer te kijken naar wat ze zelf zouden moeten en kunnen
doen, voordat ze een beroep doen op het samenwerkingsverband.
Het samenwerkingsverband kan vervolgens meenemen in de
evaluatie of deze manier van sturen inderdaad bijdraagt aan het
behalen van de doelen.

Kwaliteitscultuur
Binnen deze standaard is het van belang dat het
samenwerkingsverband voldoet aan de wettelijke verplichtingen van
gescheiden functies van toezicht en bestuur (artikelen 17a en 17b
eerste lid WPO) en het onafhankelijk functioneren van het intern
toezicht ten opzichte van het bestuur (artikelen 17b tweede en derde
lid en 17c WPO). Voor beide onderdelen stellen wij tekortkomingen
vast.

Scheiding van toezicht en bestuur is onvoldoende vormgegeven
Het bestuur van het samenwerkingsverband bestuurt volgens het
toezichthoudend bestuursconcept. Statutair is er sprake van twee
organen: het bestuur en de coördinator. Het bestuur bestaat uit alle
aangesloten schoolbesturen. De vastgelegde taken en
verantwoordelijken van het bestuur zijn zowel beleidsbepalend, zoals
het vaststellen en wijzigen van het ondersteuningsplan (statuten
artikel 8 elfde lid onder b), als toezichthoudend, zoals het toezicht op
de besteding van de middelen (statuten artikel 8 elfde lid onder h).
Het bestuur heeft aangegeven dat het managementstatuut
aanpassing behoeft en dat taken en bevoegdheden aangescherpt
zullen worden. De aangepaste versie van het managementstatuut die
we ontvingen, geeft nog onvoldoende aan dat er sprake is van een
deugdelijke scheiding. Daarnaast spreken onderdelen in dit
aangepaste statuut onderdelen van de formele statuten tegen, wat
leidt tot onduidelijkheden.
Hiermee voldoet het bestuur niet aan het wettelijk voorschrift dat de
functies van het bestuur en het interne toezicht op het bestuur
functioneel zijn gescheiden. Om die reden geeft de inspectie het
bestuur een opdracht tot herstel.
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Onafhankelijkheid van het intern toezicht is onvoldoende geborgd
Naast een scheiding van toezicht en bestuur, vraagt de wet ook
onafhankelijk functioneren van het intern toezicht. Hoewel wij op dit
moment geen aanwijzingen hebben dat de uitvoering van de
toezichthoudende taken niet onafhankelijk gebeurt, is de inrichting
zodanig dat die onafhankelijkheid ter discussie kan komen te staan.
De personen die het intern toezicht vormen, zijn schoolbestuurders en
hebben dus dubbele petten. Daarbij is het bovendien statutair
vastgelegd dat de stemverhoudingen binnen het bestuur zijn
gekoppeld aan het leerlingenaantal van de schoolbesturen. Hiermee
kan de zwaarte van een stem een besluit beïnvloeden en staat de
onafhankelijkheid onder druk.

Het samenwerkingsverband kiest bewust voor een toezichthoudend
bestuur, gevormd door vertegenwoordigers van de in het
samenwerkingsverband participerende schoolbesturen. Redenen die
het bestuur hiervoor aangeeft, zijn gezamenlijke verantwoordelijkheid
en dat het de schoolbesturen in een dusdanige positie wil brengen dat
ze invloed hebben op zaken als het financiële beleid. Beide
argumenten zijn begrijpelijk, maar zijn niet verenigbaar met een
positie in het intern toezicht. Als de schoolbesturen zitting nemen in
het bestuur van het samenwerkingsverband dan kunnen ze hierin
mede de koers bepalen. De intern toezichthouder, bij voorkeur
bestaande uit externe personen, kan dan zonder last of ruggespraak
vanuit een controlerende rol toezien op het maatschappelijk belang
en de realisatie van de gestelde doelen.

Eenieder kan groeien in zijn/haar rol ten gunste van de gezamenlijke
ambities
Het samenwerkingsverband mist met de huidige inrichting ook een
kans zijn maatschappelijke omgeving te betrekken in de vraag of het
bestuur de maatschappelijke opdracht op een goede wijze weet te
vertalen in strategie, beleid en realisatie van doelen. Het is alleszins de
moeite waard om te overdenken hoe het samenwerkingsverband het
intern toezicht zo kan inrichten dat het waardevol kan zijn voor de
organisatie. Het samenwerkingsverband mist nu zelfcorrigerend
vermogen op samenwerking tussen schoolbesturen.

Ook de ondersteuningsplanraad zou met een actievere rol een
waardevolle bijdrage kunnen leveren. Om dit te laten slagen, is een
investering van zowel de ondersteuningsplanraad als het bestuur
nodig. Een stap die in ieder geval gemaakt moet worden, is dat het
toezichthoudend orgaan tweemaal per jaar overleg voert met de
ondersteuningsplanraad. Deze wettelijke verplichting stimuleert het
toezichthoudend orgaan om zich breder te informeren op het
functioneren van het bestuur, en bevordert een kwaliteitscultuur
waarin kritisch en constructief overleg bijdraagt aan het behalen van
de gezamenlijke doelstellingen. Het bestuur heeft deze verplichting
ondertussen opgenomen in het managementstatuut.
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Verantwoording en dialoog

Verdieping van de verantwoording
Het bestuur legt intern en extern verantwoording af via het
jaarverslag. Zoals aangegeven bij de standaard Kwaliteitszorg beschikt
het samenwerkingsverband over veel gegevens. Deze informatie deelt
het bestuur in groeiende mate met betrokkenen binnen het
samenwerkingsverband, bijvoorbeeld met de ib'ers in ib-netwerken.
Het is jammer dat deze informatie nauwelijks terugkomt in het
jaarverslag. Het zou verrijkend zijn als het bestuur op deze manier
belangstellenden en belanghebbenden buiten de eigen organisatie
informeert over (het effect van) het gevoerde beleid en de realisatie
van de doelen.

Dialoog over eigen functioneren is voor verbetering vatbaar
De ondersteuningsplanraad wordt betrokken bij en geïnformeerd over
beleidsvoorstellen en (voor)genomen besluiten, doorgaans via de
coördinator. Waar het gaat om het opstellen en vaststellen van het
ondersteuningsplan is de ondersteuningsplanraad positief over de
manier waarop het samenwerkingsverband zijn inbreng meeneemt en
de manier waarop de communicatie verloopt.

Een dergelijke dialoog zou het bestuur ook kunnen voeren met andere
belanghebbenden buiten de eigen organisatie, zoals ouders,
gemeenten of ketenpartners uit de jeugdhulp. Zij kijken vanuit een
ander perspectief naar het samenwerkingsverband en kunnen vanuit
dat punt als kritische partner bijdragen aan de dialoog en zo bijdragen
aan een professionele organisatie.

2.4. Resultaten verificatieonderzoek

De afspraken uit het ondersteuningsplan die we gekozen hebben voor
verificatie, moeten een indruk geven van de uitwerking van het beleid
van het samenwerkingsverband op de scholen. Gekozen is voor
verschillende afspraken over de basisondersteuning, de
samenwerking met de jeugdverpleegkundige en het proces rondom
verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs.

Uitkomsten van de verificatieonderzoeken
De belangrijkste bevinding uit de verificatieonderzoeken is dat we op
de scholen terugzien wat het samenwerkingsverband aan
beleidslijnen heeft uitgezet. Met name de ib'ers en directies zijn goed
op de hoogte van de afspraken binnen de regio en handelen hier ook
naar. De inzet van externe deskundigen vanuit het schoolbestuur
werkt goed, de samenwerking met de jeugdverpleegkundige verloopt
naar tevredenheid en de afspraken ten behoeve van
toelaatbaarheidsverklaringen worden nagekomen.
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Conform het beleid van het samenwerkingsverband valt alle
ondersteuning in het regulier onderwijs binnen de
basisondersteuning. Volgens die redenatie zijn scholen dan niet
(wettelijk) verplicht om een opp op te stellen; dit moet immers als er
ondersteuning wordt geboden buiten de basisondersteuning, als er
sprake is van extra ondersteuning. Het samenwerkingsverband heeft
wel met scholen afspraken gemaakt, dat als het een opp opstelt, dat
dit dan aan bepaalde voorwaarden voldoet. Op deze manier zijn opp's
een hulpmiddel voor scholen om de ontwikkeling van een leerling
beter in kaart te brengen en te volgen.

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. Vervolgens geven we antwoord op
deelvraag vier.

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

Continuïteit
Wij beoordelen de financiële continuïteit als voldoende. De
geraadpleegde gegevens over de financiële positie van het bestuur
wijzen uit dat de continuïteit gewaarborgd is. Het bestuur is in staat
zijn schulden op korte en langere termijn te voldoen. Het strategisch
beleid is adequaat verwerkt in de meerjarenbegroting, onzekerheden
zijn geïdentificeerd en vertaald in een financiële reserve. De kwaliteit
van het financieel beheer blijkt daarnaast ook uit het feit dat
begroting en realisatie al meerjarig goed op elkaar aansluiten.
Wel wijzen wij op het volgende aandachtpunt.

Vereveningsopdracht
De taakstellende verevening in de rijksbijdrage bedraagt ruim €1,2
miljoen. Dit heeft tot gevolg dat de voor het samenwerkingsverband
beschikbare middelen vanaf 2014 binnen een vastgestelde periode
van vijf jaar met €1,2 miljoen zullen afnemen. Het bestuur wil deze
vermindering van rijksbekostiging opvangen door over te gaan op een
minder snellere verwijzing naar het speciaal onderwijs. Het bestuur
lijkt hiermee succes te boeken.
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het bestuur? Wat doen wij?

Aan standaard KA2 voldoet het
bestuur onvoldoende, omdat het
niet voldoet aan artikel 17a en 17b
eerste lid WPO

Het bestuur draagt zorg voor een
voldoende scheiding tussen bestuur
en het toezicht daarop en informeert
de inspectie hierover uiterlijk 1
februari 2019.

Wij beoordelen aan de hand van de
informatie van het bestuur of het
bestuur de tekortkoming heeft
weggenomen.

Het bestuur voldoet onvoldoende
aan artikel 17b tweede en derde lid
WPO en artikel 17c WPO.

Het bestuur organiseert het intern
toezicht onafhankelijk.

In september 2019 beoordelen we
opnieuw of het bestuur aan de
deugdelijkheidseisen voldoet.

Volgens het bestuursverslag 2016 gaat het bestuur het over 2016
behaalde positieve exploitatieresultaat uitkeren aan de in het
samenwerkingsverband deelnemende onderwijsinstellingen. Deze
terugstroming van liquide middelen staat haaks op de door het
bestuur beoogde verdere groei van de reserves van het
samenwerkingsverband, zoals dit is verwerkt in de
meerjarenbegroting.

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.

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 bij het bestuur hebben zich aan ons geen
gegevens voorgedaan die een positieve waardering van de financiële
rechtmatigheid in de weg staan.

2.6. Vervolgtoezicht

De inspectie heeft wettelijke tekortkomingen vastgesteld. Hiervoor
krijgt het bestuur herstelopdrachten, vermeld in onderstaand schema.
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Resultaten verificatieonderzoek3 .

Afspraken Onvoldoende Voldoende

1. ijkpunt basisondersteuning
•

2. inzet externe ondersteuning
•

3. samenwerking
jeugdverpleegkundige •

4. schoolprotocol opp's
•

Afspraken uit het ondersteuningsplan die we hebben geverifieerd op
twee scholen zijn:

1. De school voert een helder beleid op het terrein van
leerlingenzorg (ijkpunt 1): De school heeft vastgelegd wanneer er
sprake is van een leerling met extra onderwijsbehoeften (punt 4).
(Bijlage 2 Basisondersteuning, blz. 44);

2. Een belangrijk uitgangspunt van het samenwerkingsverband is
dat scholen via korte lijnen, zonder omslachtige procedures,
ondersteuning door externe specialisten kunnen inschakelen.
(Hoofdstuk 5 Externe expertise, blz. 17);

3. In het ondersteuningsteam vinden ib'er en jeugdverpleegkundige
elkaar en kan in samenspraak met de ouders snel vastgesteld
worden wat er nodig is voor kind en ouders. Vervolgens is de
jeugdverpleegkundige verantwoordelijk voor snelle toeleiding
naar hulp. (Hoofdstuk 9 Afstemming onderwijs-jeugdhulp, blz.
26);

4. Iedere school heeft een schoolprotocol waarin de
schoolafspraken staan beschreven rond het werken met
ontwikkelingsperspectieven. Dit schoolprotocol bevat tenminste
de afspraken die zijn vastgelegd in het ondersteuningsplan
(Bijlage 3 Afspraken rond het werken met
ontwikkelingsperspectieven, blz. 49);

5. Om het werken met toelaatbaarheidsverklaringen voor bepaalde
tijd tot een succes te maken hebben we handelingsafspraken
gemaakt en aandachtspunten geformuleerd voor de
verschillende perioden rond de s(b)o-plaatsing. (Bijlage 5
Afspraken rond het werken met toelaatbaarheidsverklaringen
voor bepaalde tijd, blz. 54).

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

3.1. OBS Roderik van Voorst
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5. handelingsafspraken s(b)o-
plaatsing •

We zien op deze school terug wat het samenwerkingsverband aan
beleidslijnen heeft uitgezet. Met name de ib'ers en de directie zijn
goed op de hoogte van de afspraken binnen de regio en handelen hier
ook naar.

IJkpunt basisondersteuning
De basis voor de leerlingenondersteuning ligt vast in de
Ondersteuningsmap. De map bevat onder andere protocollen en
documenten opgesteld door het samenwerkingsverband, waaronder
ook de ijkpunten van de basisondersteuning en informatie en
handelingsadviezen bij verschillende ondersteuningsbehoeften.
Daarnaast werkt de school met verschillende ondersteuningsniveaus,
die oplopen in de intensiteit van de ondersteuning.
Intern is de Ondersteuningsmap bekend en beschikbaar, voornamelijk
voor de ib'er en de directeur. Zij kunnen op hun beurt hiermee de
leraren ondersteunen bij vragen. De school voert in die zin beleid op
het terrein van leerlingenondersteuning. In de schoolgids staat dat
ouders deze informatie te allen tijde kunnen opvragen.

Inzet externe ondersteuning
De Ondersteuningsmap van de school bevat ook een overzichtelijke
lijst met expertise die beschikbaar is binnen de verschillende Aves-
scholen. Per onderwerp staat aangeven wie binnen welke school over
welke kennis of kunde beschikt. Mocht de school een leerling hebben
met een bepaalde ondersteuningsbehoefte, dan kan de ib'er via korte
lijnen snel informatie en advies inwinnen. Ditzelfde geldt voor advies,
consultatie of onderzoek door een orthopedagoog.

Samenwerking jeugdverpleegkundige
Er is vijf keer per jaar structureel overleg tussen de ib'er en een
jeugdverpleegkundige van 'Stichting DOEN!' (het voormalige Centrum
voor Jeugd en Gezin). Tijdens de contactmomenten worden leerlingen
besproken die bij beide partijen bekend zijn, hoewel dit niet betekent
dat de hulpvraag zowel bij onderwijs als zorg hoeft te liggen. Maar
door de leerlingen te bespreken zijn zowel de school als de
jeugdverpleegkundige op de hoogte van het functioneren van de
leerling, zowel thuis als op school. Er is hierbij overigens aandacht
voor de privacy en vertrouwelijkheid van de (uitwisseling van de)
informatie.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de jeugdverpleegkundige
tussentijds in te schakelen. Dit kan het geval zijn in acute en dringende
situaties, of in minder urgente maar wel specifieke hulpvragen. De
jeugdverpleegkundige kent de sociale kaart en kan snel de juiste
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Afspraken Onvoldoende Voldoende

1. ijkpunt basisondersteuning
•

2. inzet externe expertise
•

3. samenwerking
jeugdverpleegkundige •

4. schoolprotocol opp's
•

5. handelingsafspraken s(b)o-
plaatsing •

mensen inschakelen. Hierdoor ontstaat een samenwerking waarbij
ieder acteert op zijn eigen gebied, maar voldoende uitwisseling
plaatsvindt, zodat leerlingen goed in beeld zijn en de juiste hulp
kunnen krijgen.

Schoolprotocol ontwikkelingsperspectieven
De leerlingenzorg en ondersteuningsniveaus zijn vastgelegd en
beschreven. Binnen het samenwerkingsverband is afgesproken dat
alle ondersteuning binnen het regulier onderwijs valt onder de
basisondersteuning, dus ook de inzet van externe deskundigen.
Volgens deze redenatie is de school niet verplicht een
ontwikkelingsperspectief op te stellen. De school beschrijft wel dat
het een ontwikkelingsperpspectief kan opstellen wanneer een leerling
op een of meerdere vakgebieden uitvalt. Daarnaast beschrijft de
school dat een opp doorgaans wordt opgesteld en uitgevoerd vanaf
groep 5. Op deze manier gebruikt de school het opp als een middel
om de ondersteuning van de leerling specifieker in beeld te brengen
en te volgen.

Handelingsafspraken s(b)o-plaatsing
De school kent de afspraken en leeft deze zo goed mogelijk na. De
situatie dat een leerling de overstap maakte naar een so-school heeft
zich tot nu toe slechts één keer voorgedaan. Gezien de casus is de
verwachting niet dat de leerling terug zal keren naar het regulier
onderwijs, maar toch is er een afspraak gemaakt tussen beide scholen
om de voortgang van de leerling te bespreken.

3.2. Paulusschool

We zien op deze school terug wat het samenwerkingsverband aan
beleidslijnen heeft uitgezet. Met name de ib'ers en directie zijn goed
op de hoogte van de afspraken binnen de regio en handelen hier ook
naar.
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IJkpunt basisondersteuning
Een onderdeel van de leerlingenondersteuning ligt vast in de
Ondersteuningsmap. Deze map bevat onder andere protocollen en
documenten vanuit het samenwerkingsverband, waaronder ook
informatie en handelingsadviezen bij verschillende
ondersteuningsbehoeften. De school werkt met groepsplannen en
maakt onderscheid in drie groepen: pluskinderen, basisgroep,
aandachtsgroep. Leerlingen die afwijken van het gemiddelde, kunnen
aanvullende ondersteuning krijgen, maar dit blijft ondersteuning die
volgens het samenwerkingsverband binnen de basisondersteuning
valt.

Inzet externe ondersteuning
De Ondersteuningsmap van de school bevat ook een overzichtelijke
lijst met expertise die beschikbaar is binnen de verschillende Aves-
scholen. Per onderwerp staat aangeven wie binnen welke school over
welke kennis of kunde beschikt. Mocht de school een leerling hebben
met een bepaalde ondersteuningsbehoefte, dan kan de ib'er via korte
lijnen snel informatie en advies inwinnen.
Ditzelfde geldt voor advies, consultatie of onderzoek door een
orthopedagoog.

Samenwerking jeugdverpleegkundige
De samenwerking met de jeugdverpleegkundig verloopt goed. De
verpleegkundige kan snel schakelen naar de juiste mensen of
instanties en heeft goede contacten. Er is naast structureel overleg
ook voldoende mogelijkheid om tussentijds af te stemmen waar dat
nodig is. Beide partijen hebben een lijstje met leerlingen die
besproken kunnen worden. Het komt ook voor dat een casus van het
lijstje verdwijnt als de situatie dat toelaat; beide partijen sluiten de
cases dan.
Het contact verloopt in principe en doorgaans via de ib'er, maar waar
nodig sluit de leraar aan of op de hoogte gesteld van wat besproken
is. Dit alles gaat in overleg of via afstemming met ouders.

Schoolprotocol ontwikkelingsperspectieven
Zoals we aangaven, werkt de school naast groepsplannen met een
indeling in drie groepen: pluskinderen, basisgroep, aandachtsgroep.
Dit is niet gekoppeld aan het opstellen van een
ontwikkelingsperspectief, omdat deze verschillende groepen allemaal
vallen binnen de basisondersteuning. In de praktijk maakt de ib'er de
inschatting of het nodig en nuttig is om een ontwikkelingsperspectief
op te stellen. Didactische achteruitgang, hiaten in de ontwikkeling of
bij risicovol (externaliserend) gedrag zijn situaties waarbij deze school
kan besluiten een ontwikkelingsperspectief op te stellen.

Handelingsafspraken s(b)o-plaatsing
De school kent de afspraken rondom de overstap van een leerling naar
het sbo of so. Deze situatie heeft zich tot nu toe slechts een enkele
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keer voorgedaan. Wel heeft de school ervaring met een leerling die
vanuit een so-school gefaseerd overging naar de school. Bij deze
casus is er intensief contact geweest tussen beide scholen om de
overstap zorgvuldig en gefaseerd te laten plaatsvinden. Dit heeft ertoe
geleid dat de leerling nu bijna volledig onderwijs volgt in het regulier
onderwijs.
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Reactie van het bestuur4 .
Op 11 september en 19 oktober 2017 heeft de inspectie het
samenwerkingsverband bezocht. Op 29 januari 2018 heeft het
samenwerkingsverband het conceptinspectierapport ontvangen. Op 1
februari 2018 heeft hier vervolgens een constructief gesprek over
plaatsgevonden tussen een vertegenwoordiging van het
samenwerkingsverband en de inspectie.

Op 29 maart 2018 heeft het samenwerkingsverband het bijgestelde
conceptrapport ontvangen. Het is verheugend dat in het tweede
conceptrapport veel van de op 1 februari besproken aanpassingen zijn
doorgevoerd. Hieronder volgt een nadere reactie naar aanleiding van
het tweede conceptrapport.

Scheiding tussen bestuur en toezicht/inrichting onafhankelijk toezicht
Op verschillende plaatsen in het rapport wordt benoemd dat de
bestuurlijke inrichting wat betreft de invulling van het intern toezicht
niet conform de wettelijke voorschriften is:

• Pagina 3: ‘Het bestuur houdt zich zowel bezig met het maken van
beleid als met het controleren van de uitvoering ervan.’

• Pagina 8: ‘De bestuurlijke taken zijn niet gescheiden van de
toezichthoudende taken.’

• Pagina 12 Paragraaf ‘Scheiding van toezicht en bestuur is
onvoldoende vormgegeven.’

• Pagina 13 Paragraaf ‘Onafhankelijkheid van het intern toezicht is
onvoldoende geborgd.’

Het samenwerkingsverband kan zich niet vinden in bovenstaande
passages.

Scheiding tussen bestuur en toezicht
Tijdens het gesprek dat op 1 februari 2018 met de inspectie heeft
plaatsgevonden is afgesproken dat het samenwerkingsverband het
managementstatuut uit 2014 aanpast naar de huidige situatie. Het
statuut is omgevormd tot een tekst met de titel ‘Scheiding tussen
bestuur en toezicht’. Deze tekst is op 16 februari 2018 naar de
inspectie gezonden. In de tekst is beschreven op welke wijze toezicht
en bestuur gescheiden zijn ingericht. Hierin is nauwkeurig
weergegeven dat het toezichthoudend bestuur fungeert als intern
toezichthoudend orgaan en de directeur als uitvoerend bestuur. Uit de
tekst wordt duidelijk dat de directeur van het samenwerkingsverband
beleid vaststelt en verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan en dat
het toezichthoudend bestuur beleid goed-, dan wel afkeurt.

Inrichting onafhankelijk toezicht
Een tweede kritiekpunt van de inspectie wat betreft de inrichting van
governance heeft betrekking op de zgn. ‘dubbele petten’.
In het rapport wordt benoemd dat schoolbestuurders geen zitting
kunnen hebben in het toezichthoudend bestuur. Het
samenwerkingsverband heeft er echter weloverwogen voor gekozen
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om de schoolbestuurders samen het bestuur te laten vormen. Uit
‘Scheiding tussen bestuur en toezicht’: Het samenwerkingsverband
kiest voor een toezichthoudend bestuur dat gevormd wordt door
vertegenwoordigers van de in het samenwerkingsverband
participerende schoolbesturen. Motivering voor deze keus:

• Deze samenstelling benadrukt de gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor het samenwerkingsverband. (Bij een
toezichthoudend bestuur dat uit externen bestaat en dat zich
richt op het algemeen belang van het samenwerkingsverband, is
de kans groot dat ieder schoolbestuur zich vooral zal gaan richten
op het eigen belang.)

• Eventuele tekorten zullen worden afgewend op de participerende
schoolbesturen. Het is daarom niet meer dan logisch de
schoolbesturen in een dusdanige positie te brengen dat ze
invloed hebben op zaken als het financiële beleid.

• Het construct samenwerkingsverband laat het nauwelijks toe om
schoolbesturen kritisch aan te spreken op hun beleid – er is
feitelijk namelijk geen sprake van een hiërarchische relatie. Een
samenwerkingsverband functioneert het beste wanneer er op
alle niveaus een cultuur is waarbij betrokkenen elkaar
aanspreken op hun gedrag. Een toezichthoudend bestuur waarin
alle schoolbesturen vertegenwoordigd zijn biedt hiervoor
waarborgen. Gezien de kleine omvang van het
samenwerkingsverband (in totaal zeven schoolbesturen) is dit
bovendien een goed werkbare constructie.

In de huidige Wet op het primair onderwijs staat niet eenduidig
vermeld dat schoolbestuurders geen deel uit kunnen maken van het
toezichthoudend bestuur. Totdat de wet eventueel wordt aangepast
op dit punt ziet het samenwerkingsverband daarom geen reden om
het intern toezicht op een andere manier in te gaan richten.

‘Scheiding tussen bestuur en toezicht’ en statuten niet op elkaar
afgestemd
Dat de tekst ‘Scheiding tussen bestuur en toezicht’ op enkele punten
niet overeenstemt met de statuten van het samenwerkingsverband,
zoals vermeld staat in het inspectierapport, is juist. Het
samenwerkingsverband is bezig met het aanpassen van de statuten
aan de bestaande situatie.

Plusklassen voor hoogbegaafde leerlingen
Op pagina 10 wordt ingegaan op het aanbod voor hoogbegaafde
leerlingen. Voor deze leerlingen bieden de schoolbesturen de
mogelijkheid om een dagdeel per week een aanbod buiten de eigen
groep te volgen. Een van de onderwijsbehoeften van deze leerlingen is
de ontmoeting met ontwikkelingsgelijken. Gezien de omvang van de
scholen én het beperkte aantal hoogbegaafden binnen een populatie
kinderen, is dat niet te realiseren op de eigen school. Daarom gebeurt
dit door de scholen gezamenlijk. De groepen zijn niet gekoppeld aan
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een specifieke school; de lessen vinden plaats op een centrale locatie,
op een school waar ruimte beschikbaar is. Dit betreft dus geen school
met meer en/of specifieke expertise op het gebied van hoogbegaafde
leerlingen. Het aanbod voor hoogbegaafde leerlingen maakt deel uit
de basisondersteuning; voor deze leerlingen geldt niet de verplichting
dat er een ontwikkelingsperspectief opgesteld dient te worden. (Voor
deze leerlingen zijn overigens specifieke doelen geformuleerd waar in
de plusklas én gedurende de rest van de week binnen de eigen groep
planmatig aan wordt gewerkt.)
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Bijlage: Zienswijze van het
bestuur

In de eerste plaats dankt de Stichting Samenwerkingsverband
Passend onderwijs Noordoostpolder-Urk u voor de toegekende
ruimte voor het indienen van een zienswijze op het definitieve rapport
van het vierjaarlijks onderzoek naar bestuur en
samenwerkingsverband dat u op 19 oktober 2017 heeft uitgevoerd bij
de Stichting Samenwerkingsverband Passend onderwijs
Noordoostpolder-Urk.
Het inspectierapport vermeldt dat u wettelijke tekortkomingen heeft
vastgesteld en dat het bestuur hiervoor herstelopdrachten krijgt. Het
gaat om de volgende twee herstelopdrachten (p. 16):

Tekortkoming Wat verwachten wij van het
bestuur?

Wat doen wij?

Aan standaard KA2 voldoet het
bestuur onvoldoende, omdat het
niet voldoet aan artikel 17a en 17b
eerste lid WPO

Het bestuur draagt zorg voor een
voldoende scheiding tussen bestuur
en het toezicht daarop en informeert

de inspectie
hierover uiterlijk 1 februari 2019.

Wij beoordelen aan de hand van de
informatie van het bestuur of het
bestuur de tekortkoming heeft

weggenomen.

Het bestuur voldoet onvoldoende
aan artikel 17b tweede en derde lid
WPO en artikel 17c WPO.

Het bestuur organiseert het intern
toezicht onafhankelijk.

In september 2019 beoordelen we
opnieuw of het bestuur aan de
deugdelijkheidseisen voldoet.

Scheiding tussen bestuur en toezicht
De eerste herstelopdracht houdt in, dat het bestuur dient zorg te
dragen voor een voldoende scheiding tussen bestuur en het toezicht
daarop en de inspectie hierover uiterlijk 1 februari 2019 dient te
informeren. De Inspectie komt tot haar oordeel, omdat het bestuur
onvoldoende voldoet aan de standaard KA2, omdat het niet voldoet
aan artikel 17a en 17b eerste lid WPO.

De standaard KA2, de standaard kwaliteitscultuur uit het
Waarderingskader SWV passend onderwijs (p. 79 van het
Onderzoekskader) luidt:
"Het bestuur van het samenwerkingsverband kent een professionele
kwaliteitscultuur en functioneert transparant en integer.
De basiskwaliteit luidt:
Het bestuur handelt volgens de code van goed bestuur en legt uit
wanneer het daarvan afwijkt. Deze handelwijze leidt tot een integere
en transparante organisatiecultuur. Het intern toezicht functioneert
onafhankelijk van het bestuur. Ieder werkt vanuit zijn eigen rol aan de
versterking van de kwaliteit van de taakuitvoering en streeft naar
realisatie van de gezamenlijke ambities die zijn verwoord in het
ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.
TToelichting wettelijkoelichting wettelijke eisene eisen
Voor de uitvoering van de taken van het samenwerkingsverband is
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cruciaal dat de kwaliteit van de samenwerking effectief is tussen
betrokken aangesloten bevoegde gezagsorganen en regionale partijen
zoals de gemeenten (art. 18a, negende lid, WPO; art. 17a, negende lid,
WVO) en zorginstellingen. De uitvoering van de wettelijke eisen
rondom kwaliteitszorg vragen bovendien van een
samenwerkingsverband een gezamenlijke inspanning vanuit een
verbetercultuur en professionaliteit. Dit veronderstelt een gezonde
organisatie, effectieve taakverdeling, resultaatgerichtheid en
aanspreekbaarheid van de betrokkenen bij het
samenwerkingsverband. Integriteit, zorgvuldigheid en bewustzijn van
effecten van het handelen zijn algemene aanvaarde
kwaliteitsbeginselen die behoren bij het professioneel handelen (zie
ook de art. 17a, 17b en 17c WPO art. 24d en 24e en 24 e1 WVO.)"

Tussen de inspectie en het bestuur heeft enkele keren overleg plaats
gevonden en diverse conceptteksten zijn gewisseld. In de
aanbiedingsbrief d.d. 16 juli 2018 bij het definitief inspectierapport van
het vierjaarlijks onderzoek schrijft de inspectie dat de schriftelijke
reactie van het bestuur van 28 mei 2018 op de (tweede) conceptversie
met uitzondering van één passage, is verwerkt en dat deze reactie niet
leidt tot aanpassing van het rapport.

Het bestuur hecht eraan dat deze passage alsnog aan haar tweede
reactie op het inspectierapport wordt toegevoegd. Deze passage luidt:
"Op pagina 12 van het inspectierapport staat echter vermeld: ‘De
aangepaste versie van het managementstatuut die we ontvingen
geeft nog onvoldoende aan dat er sprake is van een deugdelijke
scheiding.’ Omdat het samenwerkingsverband eraan hecht de
scheiding tussen bestuur en toezicht goed op orde te hebben er na 29
maart 2018 (telefonisch en per mail) verschillende contacten plaats
gevonden met de inspectie met de bedoeling helder te krijgen wat er
precies met bovenstaande zin op pagina 12 bedoeld wordt. Dit leidde
op 14 mei 2018 per mail uiteindelijk tot de volgende reactie van de
inspectie:
'Op basis van het managementstatuut is nog onvoldoende duidelijk
dat hiermee de taken en verantwoordelijkheden van het
toezichthoudend bestuur en de coördinator zodanig zijn belegd dat er
geen sprake is of kan zijn van rolvermenging. De mogelijkheid blijft
bestaan dat het toezichthoudend bestuur bestuurt in plaats van dat
het alleen toezicht houdt. Het mandateren van taken is onvoldoende
borging voor het onafhankelijk functioneren van het toezichthoudend
bestuur ten opzichte van een coördinator (orgaan/persoon met het
mandaat). Het toezichthoudend bestuur houdt immers nog steeds zijn
volledige verantwoordelijkheid en bevoegdheid om te besturen. De
situatie knelt in het feit dat personen dubbele petten hebben.'
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In bovenstaande reactie spreekt de inspectie over het mandateren van
taken. Dat is in ons samenwerkingsverband echter niet aan de orde. In
de tekst ‘Scheiding tussen bestuur en toezicht’ wordt nadrukkelijk
gesproken over het delegeren van taken en bevoegdheden; het begrip
mandateren wordt niet gebruikt:
Artikel 2, lid 6:
Het toezichthoudend bestuur delegeert alle taken en bevoegdheden
die hem bij of krachtens de wet en de statuten van de stichting
toekomen aan de directeur.
Artikel 6, lid 1:
De directeur oefent de taken en bevoegdheden uit die door het
toezichthoudend bestuur aan de directeur zijn gedelegeerd.
Door taken en bevoegdheden te delegeren aan de directeur is de
scheiding tussen bestuur en toezicht naar opvatting van het
samenwerkingsverband voldoende geborgd. Het
samenwerkingsverband ziet de opmerkingen in het rapport als ware
dit niet het geval daarom graag verwijderd." (einde van de passage)

Het bestuur verzoekt u de betreffende passage alsnog in haar tweede
reactie op het inspectierapport op te nemen, temeer omdat de
inspectie in de aanbiedingsbrief bij het definitief rapport schrijft dat
een overweging om niet tot aanpassing van het oordeel op de
standaard Kwaliteitscultuur en de wettelijke tekortkoming voor artikel
17a en 17b eerste lid van de WPO te komen is'de overweging, naast de
in het rapport gemaakte opmerkingen, dat delegeren van wettelijke
publiekrechtelijke bevoegdheden niet mag zonder grondslag in de
wet. Daarnaast is het samenwerkingsverband een privaatrechtelijke
rechtspersoon, dus waar het samenwerkingsverband doelt op
delegatie is dat feitelijk het verlenen van een volmacht. Bij een
volmacht kan de volmachtgever (het bestuur van het
samenwerkingsverband) de rechtshandelingen ook verrichten, dus
naast de gevolmachtigde in casu de directeur.'

Voor zover de inspectie in de aanbiedingsbrief bedoelt dat een
toezichthoudend bestuursmodel om die reden niet mogelijk is, merkt
het bestuur van het Samenwerkingsverband wellicht ten overvloede
op, dat een toezichthoudend bestuursmodel voldoet aan de wettelijk
voorgeschreven functiescheiding. Bij de invoering van passend
onderwijs vier jaren geleden is in de wet opgenomen dat de
governancebepalingen van toepassing zijn op de
samenwerkingsverbanden passend onderwijs (vnt.1), waaronder de
scheiding van de functies bestuur en intern toezicht. Tijdens de
parlementaire behandeling van het wetsvoorstel passend onderwijs is
dit bestuursmodel niet verboden wegens strijd met de
functiescheiding.(vnt.2) Evenmin is dit model in een de
samenwerkingsverbanden bindende code goed bestuur aangemerkt
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als niet toegestaan wegens strijd met de wet. Evenmin is tijdens de
parlementaire behandeling aan de orde geweest dat delegatie of
mandaat voor het samenwerkingsverband wettelijk zou moeten
worden geregeld. (vnt.3)

Het bestuur van het Samenwerkingsverband is van mening dat het
toezichthoudend bestuursmodel niet in strijd is met het wettelijk
vereiste van functiescheiding. Het bestuur constateert dat niet gezegd
kan worden dat er thans sprake is van handelen in strijd met een
wettelijk voorschrift en dat een herstelopdracht zou moeten worden
opgelegd op grond van de WOT. Voor zover thans sprake is van
inconsistentie tussen de statuten met het toezichthoudend
bestuursmodel en het managementstatuut van het
samenwerkingsverband zal het bestuur ervoor zorg dragen dat deze
inconsistentie wordt weggenomen. Het doorvoeren van de
wijzigingen vergt overleg en tijd.

Inrichting onafhankelijk toezicht
De tweede herstelopdracht houdt in dat de inspectie in september
2019 zal beoordelen of het bestuur aan de deugdelijkheidseisen
voldoet. In de paragraaf 'Onafhankelijkheid van het intern toezicht is
onvoldoende geborgd' (vnt.4) van het inspectierapport oordeelt de
inspectie dat hoewel de inspectie op dit moment geen aanwijzingen
heeft dat de uitvoering van de toezichthoudende taken niet
onafhankelijk gebeurt, de inrichting zodanig is dat die
onafhankelijkheid ter discussie kan komen te staan. De personen die
het intern toezicht vormen, zijn schoolbestuurders en hebben dus
dubbele petten, aldus de inspectie.

Het bestuur kan zich niet in dit oordeel vinden. De Wet op het primair
onderwijs (vnt.5) bevat niet de norm dat schoolbestuurders geen deel
uit kunnen maken van het toezichthoudend bestuur. Minister Slob
stelt op in zijn brief van 25 juni jl. aan de Tweede Kamer: "Op dit
moment kunnen schoolbestuurders verschillende functies vervullen in
het samenwerkingsverband en daarmee die van werkgever van de
directeur-bestuurder. Bovendien kunnen dubbele petten bij
schoolbestuurder ertoe leiden dat schoolbesturen het
instellingsbelang zwaarder laten wegen dan het belang van de leerling
die extra ondersteuning nodig heeft." De minister stelt voorts dat hij
over de uitwerking van meer onafhankelijk toezicht in gesprek is met
de sector. Hij komt hier voor het eind van 2018 op terug.

Het bestuur heeft er uiteraard wel kennis van genomen dat er een
brede discussie over dit onderwerp wordt gevoerd en dat er een
handreiking is opgesteld over vormen van (meer) onafhankelijk intern
toezicht bij passend onderwijs. Het bestuur constateert dat thans en
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tot het moment waarop de wet op dit punt wordt aangepast, er voor
het samenwerkingsverband geen wettelijke verplichting bestaat om
het intern toezicht op een andere manier in te gaan richten. Tevens
vormen de door de inspectie in haar aanbiedingsbrief genoemde
huidige inzichten en gerelateerd aan de landelijke discussie rondom
de governance bij samenwerkingsverbanden, onvoldoende basis om
te komen tot het oordeel en de herstelopdracht. Het staat de inspectie
uiteraard vrij om te bezien of die ruimte er wel is om hierover in het
kader van bevindingen opmerkingen te maken. Uiteraard blijft het
bestuur ernaar streven om vorm en inhoud te blijven geven aan
onafhankelijk toezicht binnen de hem toekomende wettelijke ruimte.

Het bestuur gaat ervan uit dat u deze zienswijze integraal opneemt als
bijlage bij het inspectierapport conform het bepaalde in artikel 20, lid
4 van de WOT en blijft graag met u in constructief overleg.

---------------------------------------------------------------------------
1 TK 33106, 3, p. 30 en 75). Kamerstukken I 2012/13, 3, p. 30 en 75.

2 Zie ook K. Jansen, 'Passend onderwijs en de vrijheid van vereniging",
NTOR 1, februari 2018, p. 18. En de minister in de Eerste Kamer:" De
statuten zijn de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen die het
samenwerkingsverband oprichten. De regering heeft ervoor gekozen
terughoudend te zijn in het geven van richtlijnen voor of het stellen
van voorwaarden aan deze statuten. Het is ook voor schoolbesturen
niet gebruikelijk om voor de inrichting van het bestuur veel
voorschriften te geven. Wel is in het wetsvoorstel de voorwaarde
opgenomen dat de statuten een voorziening voor het beslechten van
geschillen moet bevatten Kamerstukken I 2012/13, 3106 G, p. 27.
''Ook zijn enkele maatregelen inzake toezicht en governance in het
wetsvoorstel opgenomen. Evenals bij schoolbesturen dient er binnen
de samenwerkingsverbanden sprake te zijn van een scheiding tussen
bestuur en toezicht en gelden er regels voor het interne toezicht
(artikelen 17a, 17b en 17c WPO en 24d, 24e en 24e1 WVO)."
Kamerstukken I 2012/13, 3106 G, p. 28.

3 Zie ook M. Nolen, De bestuurder in het onderwijs', p. 456, over de
keuze voor de privaatrechtelijke rechtsvorm voor de
samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

4 P. 13 van het inspectierapport.

5 Zie ook artikel 19 en 24 en de toelichting daarop in de Code Goed
Bestuur in het primair onderwijs. (augustus 2017). De
samenwerkingsverbanden zijn uitgezonderd.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060


