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Samenvatting 

Tenminste eens in de vier jaar onderzoekt de Inspectie van het 
Onderwijs elk bestuur van een samenwerkingsverband in Nederland. 
We hebben bij Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 
Noordoostpolder-Urk 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 
 
Het samenwerkingsverband wordt gevormd door twee grote besturen 
en één bestuur dat met twee reguliere scholen binnen dit 
samenwerkingsverband valt. 
De gemeente Urk kenmerkt zich door een hechte gemeenschap waar 
de behoefte om thuis nabij onderwijs te bieden sterk leeft.  
De gemeente Noordoostpolder is qua ligging meer uitgestrekt. 
De problematiek omtrent een bovengemiddeld aantal pleegzorg 
kinderen is binnen dit samenwerkingsverband een aandachtspunt 
voor onderwijs en jeugdzorg. 

Wat gaat goed? 

Basisondersteuning op hoog niveau 
Een van de kenmerken van het samenwerkingsverband is dat het 
verregaand bevordert dat leerlingen in de eigen regio naar school 
gaan. Dat bereikt het door de scholen te stimuleren de 
basisondersteuning naar een hoog niveau te brengen. Een fors deel 
van de bekostiging die het samenwerkingsverband ter beschikking 
heeft, gaat naar het verhogen van het niveau van de 
basisondersteuning en naar voorzieningen binnen de scholen. 
 
Er is een goede cultuur van samenwerken 
De schoolbesturen die aan het samenwerkingsverband deelnemen, 
werken goed samen. Zij willen er gezamenlijk voor zorgen dat er voor 
alle leerlingen een passende plaats in het onderwijs is. Ze zijn zich 
bewust van hun maatschappelijke opdracht en realiseren deze in grote 
mate. 
 

Bestuur: Stichting 
Samenwerkingsverband Passend 
Onderwijs Noordoostpolder-Urk 

Bestuursnummer: 21637 

Gemeenten binnen de 
regio: Noordoostpolder en Urk 

Aantal aangesloten schoolbesturen 
en scholen: 6 besturen met in totaal 
43 scholen 

Totaal aantal leerlingen in de 
regio: ongeveer 6.595 leerlingen 

Scholen waarbij we verificatie-
activiteiten hebben uitgevoerd: 
De Keerkring (14MX|C1) 
Harmpje Visser (13FF|C1) 

 
Onderzoeksperiode: januari 2022 
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Scholen bieden maatwerk 
Leerlingen zijn goed in beeld op de scholen. Opvallend is daarbij de 
inzet vanuit de teams om de leerling de benodigde ondersteuning te 
bieden. De interventies op het gebied van extra ondersteuning richten 
zich allereerst op de leerling maar daarnaast ook op het vergroten van 
de professionaliteit van de docenten. Als deze interventies niet 
afdoende resultaat opleveren, kan externe expertise laagdrempelig 
worden ingeschakeld. 
 
De ondersteuningstoewijzing verloopt vlot en zorgvuldig 
Het samenwerkingsverband behandelt aanvragen voor een 
toelaatbaarheidsverklaring vlot en volgens een heldere procedure. 
 
Thuiszitters goed in beeld 
Er zijn erg weinig thuiszitters omdat scholen nadrukkelijk inzetten op 
het voorkomen ervan. Wanneer leerlingen helemaal geen onderwijs 
meer volgen, is over het algemeen sprake van ingewikkelde 
problematiek, soms op meer dan een vlak. Positief is dat bij het 
zoeken naar een oplossing voor individuele gevallen de scholen actief 
blijven inzetten op maatwerk in het bieden van onderwijs. 
 
Scholen verantwoorden zich over de besteding van de middelen 
passend onderwijs 
Het samenwerkingsverband heeft een goed zicht op de besteding van 
de middelen en kan zich hier dus goed over verantwoorden. Dit komt 
omdat de scholen zich goed verantwoorden over de inzet van de 
ontvangen middelen. In het bestuursverslag van het 
samenwerkingsverband is vanuit iedere school een financiële 
verantwoording over de besteding van de middelen opgenomen. 
 
Wat kan beter? 

Beleidsrijk begroten 
Het koppelen van de financiële middelen aan de strategische doelen 
kan helpen richting te geven aan het uit te voeren kwaliteitsbeleid. 
 
Het kwaliteitsmanagementsysteem 
Het samenwerkingsverband kan inzichtelijker maken hoe analyse- en 
monitorinstrumenten met elkaar samenhangen. Hierdoor wordt de 
werking van het systeem duidelijker en functioneert het meer als een 
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systeem van kwaliteitsborging. Het beeld wat dan ontstaat geeft 
overzicht over hoe het kwaliteitsmanagementsysteem werkt, 
waardoor continuïteit in de toekomst gewaarborgd wordt. 

Wat moet beter?  
 
Jaarverslag is niet volledig 
Van een bestuur verwachten wij dat het systematisch stilstaat bij het 
benoemen en evalueren van risico’s en dat de risico-inventarisatie 
binnen de organisatie is verankerd. In het jaarverslag is de inrichting 
van het risicobeheersings-en controlesysteem en hoe dit in praktijk 
functioneert, niet beschreven. Het bestuur moet dit aanpassen. 
 
Verantwoording intern toezicht nog beperkt 
Met de gegevens die het kwaliteitszorgsysteem oplevert, kan het 
toezichthoudend bestuur in de komende jaarverslagen nadrukkelijker 
uiteenzetten hoe hij het intern toezicht uitvoert, wat de resultaten 
daarvan zijn en hoe hij oordeelt over de doelmatigheid waarmee het 
samenwerkingsverband, de scholen en de schoolbesturen de 
ondersteuningsmiddelen inzetten. 
 
Vervolg 

Omdat we vertrouwen hebben in het bestuur van dit 
samenwerkingsverband houden wij vast aan de reguliere cyclus van 
het toezicht. Dit betekent dat we het samenwerkingsverband over vier 
jaar weer bezoeken, tenzij dat eerder nodig is. 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 4/18



Inhoudsopgave 

1. 6 Opzet van het vierjaarlijks onderzoek 

2. 8 Resultaten vierjaarlijks onderzoek 

3. 17 Reactie van het bestuur 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 5/18



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 januari 2022 een vierjaarlijks 
onderzoek uitgevoerd bij Stichting Samenwerkingsverband Passend 
onderwijs Noordoostpolder-Urk. 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 2020-2024 en het jaarverslag 2020. 
 
We voerden rondetafelgesprekken met ouders, leraren uit het regulier 
onderwijs, schakelfunctionarissen tussen het samenwerkingsverband 
en de scholen en met schoolleiders uit het speciaal en regulier 
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onderwijs over hun ervaringen met het samenwerkingsverband, 
gevolgd door een startgesprek met de directeur. 
 
We hebben dit onderzoek mede ingericht met verificatie-activiteiten 
op twee 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, op 26 januari 2022, voerden we gesprekken 
met: 

• gemeentelijke (zorg)partners over de rol die het 
samenwerkingsverband in de regio vervult in de aansluiting 
tussen het onderwijs en de jeugdhulp; 

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

We sloten de onderzoeksdag af met een bestuursgesprek met de 
directeur 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 geen signalen over het bestuur bij ons binnengekomen die 
opvolging vereisen. 
 
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. 
 

We constateren dat het samenwerkingsverband de aan hem 
opgedragen wettelijke taken volledig realiseert. 
 
Wij concluderen dat het netwerk aan onderwijs- en 
ondersteuningsvoorzieningen dekkend is. We beoordelen de 
betreffende standaard RPO1, Dekkend netwerk van voorzieningen, als 
Goed. We beoordelen de standaarden RPO2 Regionale samenwerking 
en RPO3 Advisering en toelaatbaarheid, van het kwaliteitsgebied 
Realisatie passend onderwijs, als Voldoende. 
 
We stellen daarnaast vast dat het bestuur met zijn (be)sturing de 
kwaliteit van het samenwerkingsverband voldoende waarborgt en dat 
er sprake is van deugdelijk financieel beheer. Daarom beoordelen we 
de standaarden binnen het kwaliteitsgebied Besturing, kwaliteitszorg 
en ambitie als Voldoende. 
 
De oordelen op alle standaarden samen leiden tot het eindoordeel 
Voldoende. 
 
Bij een aantal standaarden en overige wettelijke vereisten hebben we 
herstelopdrachten gegeven omdat het bestuur op onderdelen niet 
(volledig) aan de wettelijke deugdelijkheidseisen voldoet. Dit is echter 
niet doorslaggevend geweest voor de beoordeling van individuele 
standaarden. 
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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, het ontbreken van verwijtbare thuiszitters 
en de op alle niveaus aanwezige effectieve externe ondersteuning, 
leiden tot de waardering Goed. 
 
Afstemmen specialisatie 
De schoolbesturen die aan het samenwerkingsverband deelnemen, 
werken goed samen. Zij willen er gezamenlijk voor zorgen 
dat leerlingen in de eigen regio naar school gaan. Ze zijn zich bewust 
van hun maatschappelijke opdracht. De mensen kennen elkaar en 
men zoekt elkaar vaak op. Er zijn 'korte lijntjes'. 
De schoolbesturen stemmen samen met de scholen af welke accenten 
qua expertise op welke scholen wordt vormgegeven. Zo lukt het de 
scholen zich te specialiseren op het gebied van een specifieke 
ondersteuningsbehoefte. Door deze keuzes goed op elkaar af te 
stemmen lukt het om binnen het samenwerkingsverband een 
passende plek thuis nabij te creëren voor bijna alle leerlingen. Op Urk 
lukt het de scholen, door intensief samen te werken met de 
Zonnebloemschool, Kentalis en Bartiméus, om passend onderwijs te 
bieden aan leerlingen die anders zouden zijn aangewezen op 
onderwijs buiten de gemeente. 
 
Binnen het samenwerkingsverband zijn verschillende vormen van 
specifieke ondersteuning binnen de reguliere scholen georganiseerd, 
deze zijn beschreven in het ondersteuningsplan van het 
samenwerkingsverband. 

Budget ter beschikking voor ondersteuning 
De scholen krijgen een vast budget vanuit het samenwerkingsverband 
om zelf vorm te geven aan de basis (en extra) ondersteuning. De 
scholen binnen het samenwerkingsverband werken vanuit de visie dat 
alle vormen van onderwijsondersteuning op de basisschool voor alle 
leerlingen toegankelijk moeten zijn. Daarmee valt veel ondersteuning 
op de scholen onder de basisondersteuning. Pas bij verwijzen naar 
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specialistische ondersteuning spreekt het samenwerkingsverband van 
extra ondersteuning. 
 
Inzet expertise 
Vanuit het samenwerkingsverband is externe expertise zo 
georganiseerd dat scholen hier laagdrempelig gebruik van (kunnen) 
maken. Deze inzet functioneert goed. De interventies op het gebied 
van ondersteuning richten zich allereerst op de leerling maar 
daarnaast ook op het vergroten van de professionaliteit van de 
docenten. Het samenwerkingsverband faciliteert scholing of 
trainingen als daar behoefte aan is. Deze 
professionaliseringsactiviteiten worden georganiseerd vanuit een 
school of bestuur, maar collega's vanuit andere scholen of besturen 
kunnen ook aansluiten. 
 
Thuiszitters 
Er zijn erg weinig thuiszitters binnen het samenwerkingsverband. De 
thuiszitters die geregistreerd staan, zijn goed in beeld en worden 
actief gemonitord. Het samenwerkingsverband werkt hierbij intensief 
samen met de scholen en de gemeenten. De mogelijkheid om 
schoolmaatschappelijk werk preventief in te zetten lijkt een positief 
effect te hebben op het lage aantal thuiszitters. 
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RPO2. Regionale samenwerking 

Het samenwerkingsverband investeert actief in een goede 
samenwerking met de twee gemeenten die binnen de regio 
vallen. Wat positief opvalt is de inzet van schoolmaatschappelijk werk 
dat (preventief) betrokken is zodra er zorgen danwel signalen zijn 
rondom een leerling. 
 
Zorgen om wachtlijsten 
Het bestuur maakt zich wel zorgen over de wachtlijsten en de 
beschikbare budgetten in de zorg. De problemen omtrent de inzet van 
jeugdhulp voor de leerlingen die dit nodig hebben, hebben hun 
weerslag op de onderwijskundige ontwikkeling van deze kinderen. 
Het bestuur voert over deze zorgen actief de dialoog met de 
gemeentelijke partners. 
 
RPO3. Advisering en beoordeling toelaatbaarheid 
 
De praktijk van het adviseren en besluiten over de toelaatbaarheid 
van leerlingen tot specialistisch onderwijs vinden we voldoende 
zorgvuldig. We beoordelen de standaard als Voldoende 
 
Toelaatbaarheidsverklaring 
Op het moment dat een toelaatbaarheidsverklaring nodig is voor een 
plek binnen het gespecialiseerd onderwijs verloopt de afgesproken 
procedure vlot en zorgvuldig volgens een heldere procedure. Het 
samenwerkingsverband hanteert een zorgvuldige en zo objectief 
mogelijke werkwijze. Daarbij geven deskundigen een advies, werkt 
het samenwerkingsverband met heldere procescriteria en betrekt de 
toelaatbaarheidscommissie ook de visie van ouders. Deze werkwijze 
zorgt ervoor dat voor de overgang tussen het regulier en speciale 
onderwijs goed verloopt. Dit draagt en  positief bij aan de kwaliteit 
van het dekkende netwerk. 
 
Ontwikkelingsperspectieven 
Binnen het samenwerkingsverband wordt wisselend omgegaan met 
het opstellen van de ontwikkelingsperspectieven (opp's ). Daarnaast 
worden niet alle opp's geregistreerd in BRON. 
 
We hebben het gesprek gevoerd over de wettelijke verplichting een 
ontwikkelingsperspectief op te stellen indien er sprake is van extra 
ondersteuning. Wat deze extra ondersteuning precies inhoudt 
beschrijft iedere school in zijn schoolondersteuningsprofiel. Voor 
leerlingen die gebruik maken van deze extra ondersteuning moet een 
school een OPP opstellen en deze vervolgens ook registreren. 
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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 
We komen tot de conclusie dat we standaard BKA1 als voldoende 
kunnen beoordelen. 
 
Het samenwerkingsverband heeft het uitvoerend bestuur belegd bij 
de directeur en het intern toezicht bij het toezichthoudend bestuur. 
Het onderling vertrouwen is groot. Er is een professionele cultuur 
waargenomen waarbinnen het mogelijk is elkaar aan te spreken op te 
behalen resultaten. 
 
Kwaliteitsmanagementsysteem is ingericht 
De visie en missie van het samenwerkingsverband zijn in het 
ondersteuningsplan 2020-2024 vertaald in speerpunten. Deze 
speerpunten zijn vervolgens verwerkt in een jaarplan. Strategische 
doelen en de vertaling hiervan in de plannen worden voorbereid door 
de werkgroep Passend onderwijs. Het bestuur monitort en stuurt op 
het behalen van de doelen in dit jaarplan. De doelen komen ook terug 
in de schoolplannen en geven richting aan de verwachtte 
(basis)ondersteuning op alle scholen, verwoord in het 
schoolondersteuningsprofiel (sop). De schoolondersteuningsprofielen 
inclusief de basisondersteuning worden jaarlijks geëvalueerd middels 
een zelfevaluatie. Zo houdt het bestuur zicht op de invulling van 
passend onderwijs op alle scholen. 

Om te kunnen sturen op het behalen van de visie en ambities gebruikt 
het samenwerkingsverband een stelselmatige kwaliteitscyclus. 
Verdiepingsvragen zoals 'wanneer zijn wij tevreden met het behaalde 
resultaat, wat vinden wij daarvan en welke vervolgstap zetten wij naar 
aanleiding van de analyse' kunnen bijdragen aan het verder 
doorontwikkelen van dit kwaliteitszorgsysteem. 

Het beschrijven van de samenhang tussen alle gebruikte analyse en 
monitorinstrumenten kan helpen continuïteit te waarborgen in het 
kwaliteitsmanagementsysteem. De keuze om het 
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samenwerkingsverband in te richten met beperkte personele inzet 
kan het managementsysteem kwetsbaar maken wanneer deze 
onvoldoende is geborgd.  

Beleidsrijk begroten is een verbeterpunt 
Bij een meerjarenbegroting is het belangrijk dat strategische doelen 
aan (financiële) middelen worden gekoppeld. Deze koppeling kan 
helpen richting te geven aan het uit te voeren kwaliteitsbeleid. De 
aangeleverde meerjarenbegroting geeft dit inzicht, tussen het beleid 
en doelen enerzijds en de inzet van financiële middelen anderzijds, 
niet. 

Wij vertrouwen erop dat het bestuur in staat zal zijn de doelen en 
ambities verder door te ontwikkelen en deze verder te verbeteren 
binnen het kwaliteitszorginstrument. 

BKA2. Uitvoering en kwaliteitscultuur 
We komen tot de conclusie dat we standaard BKA2 als voldoende 
kunnen beoordelen. 
 
Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft structureel 
periodiek overleg met de schooldirecteuren en de intern begeleiders. 
Hoe passend onderwijs op de scholen wordt vormgegeven (de 
afspraken vanuit het ondersteuningsplan) is een vast onderdeel op de 
agenda van deze overleggen.  
 
Het bestuur stuurt nadrukkelijk op het beter in beeld krijgen van de 
bereikte kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van het onderwijs 
aan leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Het heeft data ter 
beschikking over de voortgang van processen van het 
samenwerkingsverband. Zowel de inhoudelijke evaluatie als de 
doelmatige besteding van de ingezette middelen blijft in de 
verantwoording echter nog onderbelicht. 
 
Sturing zichtbaar op scholen 
We hebben op twee scholen geverifieerd of deze de afspraken uit het 
ondersteuningsplan uitvoeren en of het samenwerkingsverband daar 
aantoonbaar op stuurt. Het betrof een grote school met 
een betrekkelijk 'gemiddelde' leerlingenpopulatie en een kleine school 
met veel leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Ondanks de 
aanmerkelijke verschillen tussen deze scholen, zagen we op beide 
duidelijk de aandacht voor passend onderwijs zoals beoogd in het 
ondersteuningplan. We verifieerden van vier van de zes speerpunten 
in het ondersteuningsplan of de scholen daaraan actief werken, te 
weten: 'versterking van de ondersteuningsmogelijkheden', 
'samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp', 'versterking van het 
aanbod aan begaafde leerlingen' en 'passend onderwijs voor praktisch 
georiënteerde leerlingen'. Op beide scholen stelden we vast dat deze 
speerpunten levende onderwerpen zijn en dat de teamleden op de 
hoogte zijn van de ambities van het samenwerkingsverband. De 
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scholen hebben een grote mate van vrijheid in het werken aan 
realisatie van de speerpunten en ze ervaren de sturing hierop door het 
samenwerkingsverband als stimulerend. 
 
BKA3. Evaluatie, verantwoording en dialoog 
We komen tot de conclusie dat we standaard BKA3 als voldoende 
kunnen beoordelen. 
 
Verantwoording is voldoende 
In het bestuursverslag is uitgebreide verantwoording opgenomen 
omtrent de inzet van de financiële middelen. Het 
samenwerkingsverband beschikt over data en waargenomen trends in 
de verwijzingen naar het s(b)o, het toekennen van 
toelaatbaarheidsverklaringen (tlv's) en aanvragen van expertise op de 
scholen. Door in de toekomst meer aandacht te geven aan het 
formuleren van beoogde inhoudelijke resultaten bij deze financiële 
keuzes, kan de verantwoording meer gericht zijn op het trekken van 
conclusies over het gevoerde beleid. Expliciet zicht op resultaten en 
randvoorwaarden waarbinnen gewerkt wordt, leidt dan vanzelf naar 
nieuwe en/of herziene beoogde resultaten voor de nieuwe 
planperiode. 

Duiding van de data  
Er liggen kansen in het inhoudelijk analyseren van deze verzamelde 
data zodat er meer zicht ontstaat omtrent de effectiviteit van de 
interventies. Vanuit een dergelijke analyse kunnen mogelijk 
beredeneerde keuzes gemaakt worden voor de inzet van expertise 
(mensen, middelen), gebaseerd op behaalde resultaten. 
 
De ondersteuningsplanraad 
De ondersteuningsplanraad geeft aan vertrouwen te hebben in het 
samenwerkingsverband. De raad wordt voldoende geïnformeerd door 
het bestuur om zijn taken te kunnen uitvoeren en heeft vertrouwen in 
de toekomst. Het intern toezicht voert periodiek overleg met de 
ondersteuningsplanraad. De raad schrijft een jaarverslag dat zou 
toegevoegd kunnen worden als een apart hoofdstuk in het 
bestuursverslag. Wat ons positief is opgevallen is dat de raad actief 
inhoudelijke informatie omtrent zijn activiteiten richting de achterban 
verspreidt. 
 
Jaarverslag is niet volledig 
Van besturen wordt verwacht dat zij goed zicht hebben op hun 
omgeving. Daaronder vallen ook de risico’s die mogelijk op het pad 
van het bestuur komen. Van een bestuur verwachten wij dat het 
systematisch stilstaat bij het benoemen en evalueren van risico’s met 
beheersmaatregelen, en dat de risico-inventarisatie binnen de 
organisatie is verankerd. In het jaarverslag is de inrichting van het 
risicobeheersings-en controlesysteem en hoe dit in praktijk 
functioneert niet beschreven. Hierbij ontbreken ook de resultaten die 
met het systeem zijn behaald en de eventuele aanpassingen die de 
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komende jaren worden doorgevoerd. Dit moet het bestuur herstellen 
vanaf het eerstvolgende jaarverslag (artikel 4, vierde lid, van de Rjo). 
 
Verantwoording intern toezicht nog beperkt 
Wat de komende tijd eveneens beter moet is de verantwoording over 
het interne toezicht, conform de Regeling jaarverslaggeving 
onderwijs. Met de gegevens die het kwaliteitszorgsysteem oplevert, 
kan de raad van toezicht in de komende jaarverslagen nadrukkelijker 
uiteenzetten hoe hij het intern toezicht uitvoert, wat de resultaten 
daarvan zijn en hoe hij oordeelt over de doelmatigheid waarmee de 
ondersteuningsmiddelen door het samenwerkingsverband, de 
scholen en de schoolbesturen worden ingezet. Nu is het jaarverslag 
daarover summier. Het bestuur krijgt hiervoor een herstelopdracht 
(artikel 103 jo. artikel 24e, eerste lid onder e, WVO en artikel 3, sub f,
Rjo). 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

Bestuur 

BKA3 Evaluatie, verantwoording en 
dialoog 
De verantwoording van het intern 
toezicht in het jaarverslag is niet 
volledig (artikel 103 jo. artikel 24e jo. 
artikel 24e1, eerste lid onder e, van 
de WVO jo. artikel 3 sub f, van de 
Rjo). 

 
 
Het bestuur zorgt ervoor dat de 
intern toezichthouder in het 
eerstvolgende jaarverslag 
verantwoording aflegt over de wijze 
waarop hij heeft vastgesteld dat de 
middelen doelmatig zijn besteed en 
welke resultaten zijn handelen heeft 
opgeleverd. 

 
 
Wij vertrouwen er op dat het bestuur 
het onvolledige onderdeel in de 
eerstvolgende jaarverslaggeving 
opneemt. 

BKA3 Evaluatie, verantwoording en 
dialoog 
In het jaarverslag ontbreekt de 
beschrijving van de resultaten 
gebaseerd op het risicobeheersings-
en controlesysteem (artikel 4, vierde 
lid, Rjo). 

 
 
Het bestuur zorgt ervoor dat in de 
eerstvolgende jaarverslaggeving de 
resultaten van het risicobeheersings-
en controlesysteem worden 
opgenomen 

Wij vertrouwen er op dat het bestuur 
het onvolledige onderdeel in de 
eerstvolgende jaarverslaggeving 
opneemt. 
 

 

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. Een jaarlijkse prestatie- en risicoanalyse en/of urgente 
signalen kunnen de inspectie aanleiding geven het vervolgtoezicht 
alsnog aan te scherpen. 
 
Voor de wettelijke tekortkomingen krijgt het bestuur 
herstelopdrachten die in onderstaand schema staan vermeld. 

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 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 bestuur van het samenwerkingsverband heeft met interesse 
kennis genomen van het rapport en kan zich op hoofdlijnen vinden in 
de inhoud. 
 
Het samenwerkingsverband is trots op het hoge niveau van 
basisondersteuning, de mate waarin het lukt om leerlingen binnen de 
basisscholen passend te ondersteunen, de laagdrempelige 
beschikbaarheid en de kwaliteit van de externe ondersteuning en de 
wijze waarop effectief wordt samengewerkt bij (dreigend) thuiszitten. 
Het is fijn dat de inspectie dit herkent en de standaard Dekkend 
netwerk voorziet van een beoordeling ‘Goed’. 
 
Het rapport bevat een aantal waardevolle aanbevelingen die het 
samenwerkingsverband zal gaan overnemen: 

• We stellen een document op waarin de verschillende analyse- en 
monitoringinstrumenten beschreven worden, inclusief de 
onderlinge samenhang tussen deze instrumenten. 

• We ontwikkelen een beleidsrijkere vorm van begroten; daarbij 
gaan we een koppeling leggen met de speerpunten uit het 
Ondersteuningsplan 

• Het jaarverslag van de OPR wordt integraal opgenomen in het 
bestuursverslag. 

Wat betreft de over Standaard Evaluatie, verantwoording en dialoog 
gemaakte opmerkingen: 

• We besteden veel aandacht aan de kwaliteit van de financiële 
verantwoording op schoolniveau omdat we het belangrijk vinden 
om transparant te zijn over de inzet van de middelen. 

Het bestuur is tevreden over de ontwikkeling die zichtbaar is in de 
financiële verantwoording die iedere school aflegt. Scholen zijn steeds 
beter in staat om te verantwoorden hoe de ontvangen gelden zijn 
ingezet en met welk resultaat. Het resultaat wordt in het algemeen 
verhalend beschreven. We zetten erop in dat  in zo concreet mogelijk 
bewoordingen gebeurt. 
Op basis hiervan zal het toezichthoudend bestuur in volgende 
bestuursverslagen een uitspraak doen over de doelmatigheid van de 
ingezette middelen. 

• In volgende bestuursverslagen zullen we de inrichting van het 
risicobeheersings- en controlesysteem en hoe dit in de praktijk 
functioneert nader beschrijven. 

• In volgende bestuursverslagen zal het toezichthoudend bestuur 
nadrukkelijker beschrijven hoe het intern toezicht houdt en wat 
de resultaten hiervan zijn. 
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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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