Samenwerkingsverband
Helmond-Peelland 30-08
PO

Onderzoek bestuur en
samenwerkingsverband
Vierjaarlijks onderzoek

Datum vaststelling: 13 mei 2019

Samenvatting

De Inspectie van het Onderwijs bezoekt het bestuur van een
samenwerkingsverband passend onderwijs minstens één keer in de
vier jaar. Dit jaar was het bestuur van Samenwerkingsverband
Helmond-Peelland 30-08 PO aan de beurt.

Vierjaarlijks onderzoek
samenwerkingsverband

We hebben onderzocht of het bestuur een samenwerkingsverband
realiseert 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.

Bestuursnummer: 21645

Hieronder staat een samenvatting van onze belangrijkste conclusies.

Gemeente(n) binnen de regio: Asten,
Boekel, Deurne, Geldrop-Mierlo,
Gemert-Bakel, Heeze, Helmond,
Laarbeek, Nuenen en Someren

Wat gaat goed?

De zorg voor kwaliteit is sterk
De kwaliteitszorg biedt een stevige ruggengraat voor de ontwikkeling
van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband weet
goed wat er gebeurt en laat zien dat het actief inspeelt op wat nodig
is. Dit is vooral te zien aan de vele initiatieven die het
samenwerkingsverband ontwikkelt.

Bestuur: Samenwerkingsverband
Helmond-Peelland 30-08 PO

Samenwerkingsverband onder
bestuur: Samenwerkingsverband
Passend onderwijs PO HelmondPeelland

Totaal aantal leerlingen: ruim 25.000
Onderzochte scholen:
- Basisschool De Vlier (06MF)
- Basisschool Westwijzer (70UU)

Kijken of het beter kan
Het samenwerkingsverband en de scholen kijken voortdurend of ze
voor nog betere kwaliteit kunnen zorgen. Dat doen ze door te meten
of ze hun doelen hebben gehaald. Als dat niet is gelukt, dan komen ze
in actie. Ze zoeken dan uit hoe het komt dat iets niet goed gaat en
nemen maatregelen.
Zorgen dat de scholen de afspraken in het ondersteuningsplan
nakomen
In het ondersteuningsplan hebben de besturen afspraken gemaakt
om te zorgen voor goed passend onderwijs. Niet alle scholen komen
deze afspraken goed na. Het samenwerkingsverband weet dat en gaat
ook na of de scholen de afspraken nakomen. Dan wijst het de
scholen erop wijzen dat het niet goed gaat en biedt de helpende hand.
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Het samenwerkingsverband zoekt steeds een passende plek dicht bij
huis
Het samenwerkingsverband zorgt samen met de scholen voor heel
veel verschillend aanbod voor leerlingen die extra hulp nodig hebben.
Dit gaat steeds beter en het samenwerkingsverband zoekt altijd
nieuwe wegen om hulp te organiseren. Daarbij vindt het
samenwerkingsverband het belangrijk dat de leerling de hulp krijgt
op een school dicht bij huis.
Scholen krijgen netjes op tijd een beslissing als zij voor een leerling
extra ondersteuning vragen
Als een school voor een leerling extra ondersteuning aanvraagt, dan
houdt het samenwerkingsverband zich goed aan de wettelijk
verplichte tijd die staat voor een beslissing.
Iedereen in het samenwerkingsverband weet elkaar goed te vinden
In het samenwerkingsverband kennen de mensen elkaar en zoekt
men elkaar op. Er zijn 'korte lijntjes'. Ze werken goed samen voor de
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
Redeneren vanuit de ondersteuningsbehoefte van de leerling
De scholen en het samenwerkingsverband werken vanuit wat een
leerling kan. Het gaat niet om de beperkingen, maar om de
mogelijkheden en wat hij of zij nodig heeft aan hulp. De leerling staat
centraal. De scholen kunnen het samenwerkingsverband inschakelen
om hen daarbij te helpen.
Actieve aanpak thuiszitters
Thuiszitters hebben de volle aandacht van het
samenwerkingsverband. Samen met de scholen en de gemeenten
houdt het de thuiszitters scherp in de gaten. Daardoor kunnen scholen
met hulp van het samenwerkingsverband op tijd in actie komen voor
deze leerlingen.
Het samenwerkingsverband zorgt voor maatwerk
Om te zorgen voor passend onderwijs is het soms nodig om voor een
of enkele leerlingen iets speciaals te organiseren. In dit
samenwerkingsverband is bijzondere aandacht voor jonge leerlingen.
Er zijn ook veel deskundige mensen die weten waar je hulp kunt halen.
Zij kunnen de leraren goed helpen en kennen ook veel andere mensen
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die kunnen helpen. Als het nodig is zorgt het samenwerkingsverband
er ook voor dat jeugdhulp meehelpt.

Financieel beheer in orde
Het financieel beheer van het bestuur is in orde. Het bestuur weet
hoeveel geld het nu en in de toekomst nodig heeft voor het geven van
goed onderwijs. Het bestuur verkrijgt en besteedt de middelen die het
daarvoor van de rijksoverheid ontvangt in overeenstemming met de
wettelijke eisen.
Wat kan beter?

Zorg voor beter onafhankelijk toezicht
Soms zijn de belangen van een of meer schoolbesturen strijdig met
het belang van het samenwerkingsverband en/of met het
maatschappelijk belang. Als schoolbestuurders ook toezichthouder
zijn, dan zullen zij dus vroeg of laat moeten kiezen voor het belang van
hun school. Het belang van hun school hindert het werk van
de toezichthouder als deze tegelijk schoolbestuurder is. Ook de rol van
de inspectie als externe toezichthouder zal in een dergelijke situatie
snel groter zijn dan nodig.
Beter zorgen voor duidelijkheid over wanneer het nodig is om een
ontwikkelingsperspectief op te stellen
Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft moet de school een
ontwikkelingsperspectief opstellen. In een ontwikkelingsperspectief
komt te staan hoe de school ervoor gaat zorgen dat de leerling aan het
eind van de schoolperiode zijn opleiding op zijn niveau kan
voortzetten. De ouders van de leerling kunnen dan ook goed zien van
wat de school gaat doen. Daarnaast mogen ouders ook meepraten en
meebeslissen.
De scholen in het samenwerkingsverband weten niet goed wanneer
het verplicht is een om zo'n ontwikkelingsperspectief op te stellen.
Soms doen zij dat niet, terwijl dat wel moet. Daardoor hebben de
ouders ook geen inspraak. Het samenwerkingsverband weet dit en
werkt al aan verbetering. Het is alleen nog niet zo ver dat het al overal
goed gaat. Het kan dus beter.
Kwaliteit van de continuïteitsparagraaf verbeteren
Wij geven het bestuur in overweging mee om de kwaliteit van de
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continuïteitsparagraaf te verbeteren.

In het jaarverslag opnemen of er aan een code goed bestuur wordt
voldaan
Wij geven het bestuur in overweging om in het jaarverslag 2018 te
vermelden of het aan een code goed bestuur voldoet. In de code staat
wat goed bestuur is.
Beschrijving van de doelmatigheid van de bestedingen
De intern toezichthouder geven wij in overweging in het volgende
jaarverslag aandacht te besteden aan de doelmatigheid van de
besteding en de verantwoording van zijn toezicht daarop in het
jaarverslag.
Wat moet beter?

Het ondersteuningsplan voldoet niet aan alle wettelijke voorschriften
In het ondersteuningsplan ontbreken enkele onderdelen. Het bestuur
moet deze aanvullen.
Continuïteitsparagraaf
Voor een volledige verantwoording in het jaarverslag is het nodig dat
alle benodigde onderdelen in de verplichte continuïteitsparagraaf
staan. Een onderdeel van de verplichte continuïteitsparagraaf is
onvoldoende beschreven in het jaarverslag.
Vervolg
Omdat we vertrouwen hebben in het bestuur van dit
samenwerkingsverband wijken wij niet af van het gewone toezicht.
Dit betekent dat we het samenwerkingsverband over vier jaar weer
bezoeken, tenzij daar eerder aanleiding toe is.
Wel houden we in de gaten of het samenwerkingsverband het
komende jaar zijn verbeteringen ook echt doorvoert.
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1 . Opzet vierjaarlijks onderzoek
De inspectie heeft in november 2018 een vierjaarlijks onderzoek
uitgevoerd bij het bestuur van Samenwerkingsverband HelmondPeelland 30-08 PO.
Bij een vierjaarlijks onderzoek staat de beantwoording van de
volgende vraag centraal: is de sturing op kwaliteit op orde en is er
sprake van deugdelijk financieel beheer?

Vier deelvragen
Een vierjaarlijks 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?
Met deze vier deelvragen richten we het onderzoek op de standaarden
uit ons waarderingskader binnen de kwaliteitsgebieden
Onderwijsresultaten, Kwaliteitszorg en ambitie, en Financieel beheer.
Onderzoeksactiviteiten

Documentenanalyse
De informatie die bij de inspectie aanwezig is over het bestuur en het
bijbehorende samenwerkingsverband, hebben we geanalyseerd. Het
gaat bijvoorbeeld om de ondersteuningsplannen 2014-2018
en 2018-2022, het jaarverslag 2017, resultaatsgegevens en signalen.
Rondetafelgesprekken
Verder hebben we ter voorbereiding van het onderzoek op 12
november 2018 rondetafelgesprekken gevoerd met betrokkenen over
hun ervaringen met het samenwerkingsverband. We spraken met een
groep ouders, een aantal leraren, schakelfunctionarissen tussen het
samenwerkingsverband en de scholen en enkele schoolleiders van
scholen voor (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs.
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?
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?
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Legenda

Onderzoeksplan
Hierna stelden we samen met het bestuur en de directeur het
definitieve plan vast voor het onderzoek op 20 november 2018. Het
bestuur heeft daarbij geen specifiek(e) onderwerp(en) benoemd.
Verificatieonderzoek
We hebben dit onderzoek mede ingericht met een
verificatieonderzoek. Het verificatieonderzoek is onderdeel van het
onderzoek naar de kwaliteitszorg van het samenwerkingsverband. We
gaan na of scholen de afspraken uit het ondersteuningsplan nakomen.
We verwachten van het bestuur van het samenwerkingsverband dat
het zicht heeft op deze uitvoering in de praktijk en dat het hierop
stuurt. Daarnaast geeft het ons zicht op enkele aspecten van passend
onderwijs op de bezochte scholen.
Onderzoeksdag
Op 20 november 2018 voerden we gesprekken met het bestuur, met
de directeur van het samenwerkingsverband en met een van de
orthopedagogen.
Hierna voerden we een bestuursgesprek waarin we naast een aantal
resterende gespreksonderwerpen ook een terugkoppeling gaven over
onze bevindingen uit de voorgaande onderzoeksactiviteiten.
Ten slotte is afgesproken dat wij desgewenst op een latere datum het
eerder aan het verband toegezonden conceptrapport van dit
kwaliteitsonderzoek en de conceptreactie daarop van het bestuur
(hoofdstuk 4 van deze rapportage), zullen bespreken met het bestuur
en de directeur.

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:
G

Goed

V

Voldoende

O

Onvoldoende

K

Kan beter

Kwaliteitsgebieden:

Onderwijsresultaten
Kwaliteitszorg en ambitie
Financieel beheer

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de
kwaliteitsgebieden. In dat hoofdstuk 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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2 . Resultaten onderzoek op
bestuursniveau
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
Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk
financieel beheer?
Wij concluderen dat Samenwerkingsverband Helmond-Peelland
30-08 PO op vier van de zes standaarden waarop wij oordelen
voldoende kwaliteit realiseert. De kwaliteit op de standaarden OR1 en
KA1 waarderen wij zelfs als goed.
In onderstaande tabellen staan de oordelen, gevolgd door een
toelichting.

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. Daarvoor hebben we de
standaard Resultaten onderzocht. In de volgende tabel staat ons
oordeel.

Resultaten
Vervult het bestuur zijn kerntaak en zorgt het dat er voor alle
leerlingen in het samenwerkingsverband die extra ondersteuning
nodig hebben, een passende onderwijsplaats beschikbaar is?

Thuiszitters zijn in beeld, er is een ruim aanbod aan
maatwerktrajecten
Het samenwerkingsverband slaagt erin om passende
ondersteuningsvoorzieningen te organiseren voor leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben. Het samenwerkingsverband heeft de
leerlingen in beeld voor wie dat niet goed lukt, ook al is het
samenwerkingsverband voor een deel van de informatie afhankelijk
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van de medewerking van tien gemeenten. Ook voor deze leerlingen
zet het samenwerkingsverband zich in.
Er is een breed aanbod aan maatwerktrajecten beschikbaar en het
samenwerkingsverband ontwikkelt steeds nieuwe initiatieven, op een
breed spectrum van beleidsterreinen. Daartoe hoort ook de intensieve
samenwerking met het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs
om leerlingen met een bijzondere ondersteuningsvraag al vanaf groep
zes te begeleiden richting een goede overstap naar het voortgezet
onderwijs. Ook voor leerlingen die minder aangewezen zijn op extra
ondersteuning hebben de samenwerkingsverbanden gezamenlijk
instrumenten ontwikkeld en trekken zij gezamenlijk op bij
bijvoorbeeld ouderinformatieavonden.

Preventief handelen wordt belangrijker
Daarnaast weet het samenwerkingsverband een deel van de
problemen bij het zorgen voor passend onderwijs te voorkomen door
preventief te handelen en zich af te vragen wat het
samenwerkingsverband kan betekenen, wat misschien een andere
school kan betekenen vanuit het aanbod dat die andere school te
bieden heeft, of in de meer complexe casus ook gebruik te maken van
een breder netwerk van met name partijen gericht op het verlenen
van jeugdhulp. Kennisdelen is daarbij een belangrijk instrument.
Ondersteuningstoewijzing netjes op orde
Wanneer voor een leerling extra ondersteuning is aangevraagd, dan
handelt het samenwerkingsverband deze aanvraag af binnen de
wettelijk voorgeschreven termijn.
Als het samenwerkingsverband voor een leerling een arrangement
afgeeft, bijvoorbeeld in de vorm van een toelaatbaarheidsverklaring
voor een speciale voorziening, dan houdt het samenwerkingsverband
de verwijzende school betrokken door actief te attenderen op
bijvoorbeeld evaluatiemomenten, formeel (verlenging of niet) en
informeel.
Samenwerken met ketenpartners is vanzelfsprekend
Het samenwerkingsverband zorgt ervoor dat alle leerplichtige
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, ingeschreven staan
bij een school en daadwerkelijk onderwijs volgen. Waar dit nog niet is
gelukt is het samenwerkingsverband actief betrokken, soms als
'regisseur'. Waar nodig betrekt het daarbij ketenpartners. Om dit doel
te bereiken heeft het samenwerkingsverband vier inhoudelijke
speerpunten geformuleerd: de aansluiting tussen voorschool en
vroegschool, de thuiszittende leerlingen, de leerlingen met
combinatie van kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leeren/of gedragsproblemen en de leerlingen met het syndroom van
Down.
Een goed voorbeeld is de aanpak om de doorgaande lijn in het proces
van arrangeren bij jonge leerlingen te versterken. Dit is het
eerstgenoemde speerpunt. Hiervoor heeft het
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samenwerkingsverband samen met de samenwerkende gemeenten
recent een onderzoek uitgezet, gericht op de ontwikkelingen die ten
grondslag liggen aan de ontwikkelingen bij de instroom van
leerlingen. Dit leidde tot een aantal aanbevelingen waarmee het
samenwerkingsverband en de gemeenten aan de slag gaan. Doel is
passend onderwijs eerder te laten starten dan pas wanneer een
leerling leerplichtig is. Er komen extra financiële middelen beschikbaar
om vroegtijdig te kunnen arrangeren.

Bevorderen kennisdelen en inbedden van goede praktijken
Ook op alle andere speerpunten heeft het samenwerkingsverband tal
van initiatieven in activiteiten omgezet; dit alles om kennisdelen te
bevorderen en inbedden van goede praktijken in de scholen. Een
laatste voorbeeld waaruit ook goed blijkt dat het
samenwerkingsverband de regionale context betrekt bij zijn doelen is
de klusklas: een plusklas voor de leerlingen met ‘de gouden handjes’
een initiatief waarvan het samenwerkingsverband samen met het
voortgezet onderwijs nu de houtskoolschets ontwikkelt.

2.3. Kwaliteitszorg en ambitie
In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen
weer op de standaarden van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en
ambitie, waarbij we antwoorden geven op de deelvragen.
In het eerste vierjaarlijks onderzoek op bestuursniveau geven we geen
oordeel op het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie. We geven
alleen een oordeel op de drie standaarden afzonderlijk met een
toelichting.

Kwaliteitszorg
Stuurt het bestuur voldoende op de (zorg voor de) kwaliteit van de
uitvoering van zijn taken?

Het ondersteuningsplan
Het samenwerkingsverband stelt ten minste eenmaal in de vier jaar
het ondersteuningsplan vast. Over het ondersteuningsplan is op
overeenstemming gericht overleg (oogo) gevoerd met burgemeester
en wethouders van de desbetreffende gemeenten en met de
samenwerkingsverbanden die (geheel of gedeeltelijk) samenvallen
met de regio van het eigen samenwerkingsverband.
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De inhoud van ondersteuningsplan voldoet niet geheel aan de
wettelijke voorschriften. Het betreft de artikelen 18a, de leden 8h, 8i
en 8j van de WPO betreffende administratieve aspecten van
personeelsbekostiging. Hiervoor krijgt het samenwerkingsverband
een herstelopdracht. Omdat de verwachting is dat het
samenwerkingsverband deze omissie snel herstelt heeft dit geen
gevolg voor het oordeel op de standaard.

De kwaliteitscyclus als waarborg
Het samenwerkingsverband beschouwt zijn wettelijke opdracht als
een maatschappelijke opdracht en vertaalt deze in een heldere missie.
Deze missie is uitgewerkt in zes pijlers. Deze pijlers vormen voor het
samenwerkingsverband de stip op de horizon en zijn vertaald in een
strategie en gedragslijn voor schoolbesturen. Hiermee wil het
samenwerkingsverband voorkomen te verzanden in protocollering en
onnodige beperking van de beleidsruimte van schoolbesturen.
Zeven steeds terugkerende domeinen
Voor de ondersteuningsplanperiode heeft het
samenwerkingsverband doelstellingen geformuleerd op zeven
domeinen die terugkomen in de kwaliteitszorgsystematiek. Om op
bestuursniveau inzicht te krijgen in de kwaliteit van de realisatie van
de gestelde doelen gebruikt het samenwerkingsverband onder meer
een digitaal instrument voor kwaliteitsmeting en
tevredenheidsonderzoek. Het resultaat vindt zijn neerslag in een
bestuursmonitor.
Een uitgebreide en gedetailleerde kwartaalrapportage maakt deel uit
van de kwaliteitscyclus. Daarin rapporteert het
samenwerkingsverband over behaalde financiële resultaten (realisatie
begroting), de leerlingontwikkeling (aantallen per
onderwijsvoorziening), het aantal verwijzingen speciaal
basisonderwijs en speciaal onderwijs (per bestuur, naar categorie), de
thuiszitters geclusterd op betrokkenheid van het
samenwerkingsverband (actieve bemiddeling, volgen, vrijstellingen en
langdurig geoorloofd verzuim) en ouderbetrokkenheid
(ouderbetrokkenheidsmonitor 2017-2018). Schoolbesturen kunnen
hun prestaties onderling vergelijken en daarop hun eigen beleid
aanpassen. Deze transparantie leidt ook tot ondersteuningsvragen
aan het samenwerkingsverband: vragen om eens ‘mee te kijken’ naar
onderwerpen waar een school aandacht aan wil geven.
Op de eerdergenoemde domeinen heeft het samenwerkingsverband
kwaliteitskaarten ontwikkeld. Deze kaarten bevatten per domein
resultaatvelden, onderverdeeld in duidelijk genormeerde indicatoren,
gekoppeld aan instrumenten voor kwaliteitsmeting. De
kwartaalrapportages zijn onderwerp van bespreking in zowel het
bestuur als in de algemene ledenvergadering en de
ondersteuningsplanraad. Daarbij komt ook de ouderbetrokkenheid
aan de orde. Deze besprekingen kunnen leiden tot aanpassing van
beleid, en/of uitvoering van beleid en geven inzicht in het draagvlak
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daarvoor. Vier kwartaalrapportages samen vormen het jaarverslag.
Hiermee is een goede verbinding gelegd met de verantwoording van
het beleid.

Vat krijgen op de definiëring van basisondersteuning
Het samenwerkingsverband worstelt al enige tijd met de definiëring
van de basisondersteuning. Als gevolg daarvan is niet altijd duidelijk
wanneer een school voor een leerling een ontwikkelingsperspectief
moet opstellen. Na afstemming met de inspectie is de bestaande
aanpak van het samenwerkingsverband aangepast en is de extra
ondersteuning in het regulier onderwijs (de 'lichte ondersteuning')
nader beschreven. Daarbij is een nieuw format ontwikkeld dat het
bestuur eind december 2018 vaststelt voor gebruik in de regio van het
samenwerkingsverband.
Afspraken versus autonomie van schoolbesturen
De schoolbesturen hechten zeer aan hun autonomie. In dit
samenwerkingsverband liggen de afspraken daarom zo weinig
mogelijk vast in strakke protocollen, maar gaat men ervan uit dat
schoolbesturen en scholen zich op hun eigen manier houden aan de
afspraken. Dat leidt tot de dynamiek die bij een lerende organisatie
hoort. Daarbij neemt het stimuleren van ontwikkeling en van initiatief
een belangrijke plaats in. De verantwoordelijkheid voor de realisatie
van de ambities op het terrein van de ontwikkeling van ambities ligt in
de eerste plaats bij de autonome schoolbesturen en niet bij het
samenwerkingsverband. Daarbij hoort een aanspreekcultuur en dat is
juist waarin dit samenwerkingsverband sinds het eerste
kwaliteitsonderzoek grote stappen voorwaarts heeft gemaakt.
Twee van de vele voorbeelden van leren die het vermelden waard zijn
Het samenwerkingsverband laat jaarlijks enkele ingewikkelde casus
door een onafhankelijke partij diepgaand onderzoeken en daarover
rapporteren. Het houdt zichzelf daarmee een spiegel voor, zodat
het leert van eerder gelopen trajecten.
Ook organiseert het samenwerkingsverband een aantal keren per jaar
zogenaamde ‘consultatiebijeenkomsten’ rond de eerste drie
domeinen van het ondersteuningsplan. Op deze bijeenkomsten laten
de deelnemers aan het samenwerkingsverband elkaar zien wat ze
bereiken.
Kwaliteitscultuur
Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert
het transparant en integer?
Het bestuur handelt volgens een code van goed bestuur en legt uit
wanneer zij daarvan afwijkt. In dit kader heeft het
samenwerkingsverband onder meer aandacht voor de scheiding
toezicht en bestuur, laat in de aanpak zien dat het de opdracht en
inhoud meer centraal stelt en bevordert samenwerking en
‘eigenaarschap’. Dit zijn aanwijzingen dat sprake is van een
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cultuuromslag in het samenwerkingsverband. Het bestuur heeft zich
na het onderzoek in februari 2016 zeer ingespannen om ‘in de goede
flow te komen´; om als vanzelfsprekend en geconcentreerd te werken
aan verbetering. Deze handelwijze leidt tot een meer professionele,
integere en transparante organisatiecultuur.

De borging van de onafhankelijkheid van het intern toezicht kan beter
Het samenwerkingsverband is een vereniging waarbij de algemene
ledenvergadering (alv) van het samenwerkingsverband functioneert
als het intern toezichthoudend orgaan. De alv heeft de voor
toezichthouders gebruikelijke goedkeurende bevoegdheden.
Onafhankelijk intern toezicht kan een belangrijke rol spelen op het
moment dat het samenwerkingsverband onvoldoende functioneert
omdat individuele belangen van een of meer schoolbesturen
belangrijker gevonden worden dan het belang van het
samenwerkingsverband. De maatschappelijke opdracht van het
samenwerkingsverband strekt immers verder dan die van de
aangesloten schoolbesturen zelf; in het samenwerkingsverband
bundelen schoolbesturen volgens een eigenstandige opdracht samen
met de gemeenten de krachten om te zorgen voor een passend
aanbod in de regio. De inrichting in dit samenwerkingsverband is
zodanig dat die onafhankelijkheid ter discussie kan komen te staan,
want de personen die het intern toezichthoudend orgaan van het
samenwerkingsverband vormen, zijn tevens rechtstreeks
belanghebbenden bij het samenwerkingsverband.

Onafhankelijk functioneren van het intern toezicht is ook in het geding
door de wijze van besluitvorming
Dat de leden van het toezichthoudend orgaan niet los staan van het
eigen (schoolbestuurlijk) belang blijkt overduidelijk uit het feit dat
binnen de alv een gekwalificeerde stemverhouding is afgesproken op
basis van het aantal leerlingen per schoolbestuur. Het
schoolbestuurlijk belang is hiermee rechtstreeks ingebracht in de
besluitvorming binnen de alv. Dit is een onwenselijke situatie omdat
daarmee ongelijke partijen bestaan binnen het toezichthoudend
orgaan.
Verantwoording en dialoog
Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen?
Het bestuur van het samenwerkingsverband legt verantwoording af
aan de intern toezichthouder, de overheid en de belanghebbenden.
Hiervoor levert hij een aantal zeer heldere en goed leesbare
documenten op die ook goed vindbaar zijn op de informatieve
website. Op een aantal technische onderdelen na voldoen deze
documenten en voldoet deze verantwoording aan de wettelijke
voorschriften en richtlijnen. De toezichthouder heeft periodiek overleg
met de ondersteuningsplanraad (opr) die een bezetting heeft volgens
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wettelijk voorschrift.
De ondersteuningsplanraad bestaat uit een (grote) groep zeer bij het
passend onderwijs betrokken mensen, met naast de vanzelfsprekende
betrokkenheid bij individuele casuistiek ook een grote belangstelling
voor de (dagelijkse) inhoudelijke vraagstukken. Het aantal leden is 22.
Het bestuur wil vroegtijdig nieuw beleid sonderen, ook vanuit de
behoefte om na te gaan of het bestuur zelf op de goede weg is. Een
nieuwe logische stap die is gezet in de medezeggenschap is het meer
positioneren van de opr als 'critical friend'. Dat houdt in dat het
bestuur naast de formele rol van de opr ook een inhoudelijke bijdrage
verwacht bijvoorbeeld door het stimuleren van de inbreng en het
gebruiken van de specifieke inbreng die leden kunnen hebben op
basis van hun achtergrond. Daarmee is meer bewustwording ontstaan
op de functie van de medezeggenschap.

2.4. Resultaten verificatieonderzoek
Wij bezochten enkele scholen uit het samenwerkingsverband voor een
verificatieonderzoek. Dit zijn scholen van Stichting QliQ Primair
Onderwijs. Tijdens verificatieonderzoeken gaan we na of het bestuur
van het samenwerkingsverband voldoende en juiste informatie
heeft of de aangesloten scholen de afspraken uit het
ondersteuningsplan nakomen (zie hoofdstuk 3).
We stellen vast dat:
1. de bezochte scholen niet alle afspraken uit het ondersteuningsplan
voldoende naleven;
2. het beeld dat het bestuur van het samenwerkingsverband heeft
over het nakomen van de afspraken overwegend overeenkomt met
onze bevindingen;
3. het bestuur het nakomen van de afspraken uit het
ondersteuningsplan systematischer kan handhaven.

2.5. Financieel beheer
Wij baseren ons oordeel over het Financieel beheer op de
onderliggende standaarden voor financiële continuïteit en
rechtmatigheid. Wij geven in beginsel geen oordeel over financiële
doelmatigheid.
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De financiële continuïteit en rechtmatigheid zijn beide beoordeeld als
voldoende. Het Financieel beheer is daarmee voldoende.
Continuïteit
De geraadpleegde gegevens over de financiële positie van het bestuur
wijzen uit dat de continuïteit van het onderwijs gewaarborgd is. Het
bestuur is in staat zijn schulden op korte en langere termijn te
voldoen.
Wel wijzen wij op enkele aandachtspunten. Voor een volledige
verantwoording in het jaarverslag dient de verplichte
continuïteitsparagraaf alle benodigde onderdelen te bevatten. Het
volgende onderdeel van de verplichte continuïteitsparagraaf troffen
we niet aan in het jaarverslag over 2017:
• Een overzicht van de risico’s en onzekerheden waarvoor het
bestuur zich in de komende jaren ziet geplaatst, aangevuld met
een beschrijving van de maatregelen om aan deze risico’s en
onzekerheden het hoofd te bieden.
We verzoeken het bestuur deze omissie te corrigeren in het
eerstvolgende jaarverslag.
Naast deze elementen die verplicht aanwezig moeten zijn op grond
van de vereisten uit de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs, geven
wij het bestuur in overweging de continuïteitsparagraaf te verbeteren
door:
• Een nadere specificatie van het eigen vermogen in de
meerjarenbegroting op te nemen.
• Het verslag van de intern toezichthouder te verbeteren door op
te nemen op welke wijze de toezichthouder het bestuur
ondersteunt en/of adviseert over beleidsvraagstukken en
financiële problematiek - wanneer dit aan de orde is en welk
resultaat dit handelen heeft opgeleverd.
• De rapportage over aanwezigheid en werking van het interne
risicobeheersings- en controlesysteem te verbeteren. In deze
rapportage moet het bestuur aangeven op welke wijze het
interne risicobeheersingssysteem is ingericht en hoe dit in de
praktijk functioneert. Daarbij wordt aangegeven welke resultaten
met het systeem zijn bereikt en welke aanpassingen eventueel
worden doorgevoerd in de komende jaren.
Daarnaast geven wij het bestuur in overweging mee om in het
jaarverslag 2018 te vermelden of de Code Goed Bestuur wordt
nageleefd. Dit bleek onvoldoende uit het jaarverslag 2017.
Doelmatigheid
Wij geven geen oordeel over de financiële doelmatigheid. Wel gaan
wij zo nodig het gesprek aan over onderwerpen die de doelmatigheid
raken. Bij Samenwerkingsverband Helmond-Peelland 30-08 PO
kwamen de volgende onderwerpen aan de orde.
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Verslag van de intern toezichthouder over toezicht op doelmatig
gebruik van rijksmiddelen
Het is de wettelijke taak van Samenwerkingsverband HelmondPeelland 30-08 PO om onafhankelijk en deugdelijk intern toezicht
mogelijk te maken. Bevoegdheden die hij moet beleggen bij de intern
toezichthouder zijn onder meer, dat deze moet toezien op de
financiële doelmatigheid. De intern toezichthouder legt
verantwoording af over de uitoefening van zijn bevoegdheden in het
jaarverslag. De verantwoording over het toezicht op doelmatigheid
hebben wij niet aangetroffen in het jaarverslag over 2017. Wij
verzoeken de intern toezichthouder aandacht te besteden aan de
doelmatigheid van de besteding en de verantwoording van zijn
toezicht daarop in de jaarverslagen vanaf 2018. Dit aspect van het
interne toezicht is op dit moment sectorbreed nog in ontwikkeling.
Daarom vinden wij het vooralsnog niet gepast om naast dit verzoek
ook een uitdrukkelijke herstelopdracht te geven.
Meerjarenbegroting
Naast de elementen die verplicht aanwezig moeten zijn op grond van
de vereisten uit de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs, geven wij
het bestuur in overweging de continuïteitsparagraaf te verbeteren
door een duidelijke verbinding te maken tussen de
meerjarenbegroting en de doelstellingen vanuit het strategisch beleid
in de jaarverslagen vanaf 2018.
Rechtmatigheid
We beoordelen de financiële rechtmatigheid voor
Samenwerkingsverband Helmond-Peelland 30-08 PO als voldoende.
Wij baseren ons hierbij op de bevindingen van de
instellingsaccountants uit het eerstelijnstoezicht op de financiën van
het onderwijs. Daarnaast speelt aanvullende informatie een rol, zoals
signalen en (lopende) onderzoeken op het gebied van de financiële
rechtmatigheid. In het onderzoek bij Samenwerkingsverband
Helmond-Peelland 30-08 PO leidt de weging van de beschikbare
informatie tot een positief oordeel.

2.6. Afspraken over vervolgtoezicht
De inspectie wijkt bij dit samenwerkingsverband voor het
vervolgtoezicht op de kwaliteit (vooralsnog) niet af van de reguliere
termijn van vier jaar. Een jaarlijkse risicoanalyse en/of urgente signalen
kunnen de inspectie aanleiding geven het vervolgtoezicht verder aan
te scherpen.
Voor de wettelijke tekortkomingen krijgt het bestuur
herstelopdrachten die in onderstaand schema zijn vermeld.
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Tekortkoming

Wat verwachten wij van het
bestuur?

Wat doen wij?

Het bestuur dient het volgende
onderdeel van de
continuïteitsparagraaf in het
jaarverslag op te nemen:

We stellen op basis van het
jaarverslag 2018 vast of deze omissie
gecorrigeerd is.

Bestuur
Financieel beheer
Standaard FB01 artikel 4 lid 4 RJO.

Een overzicht van de risico’s en
onzekerheden waarvoor het bestuur
zich in de komende jaren ziet
geplaatst, aangevuld met een
beschrijving van de maatregelen om
aan deze risico’s en onzekerheden
het hoofd te bieden.
Voorschriften ondersteuningsplan
Het samenwerkingsverband
beschrijft de wijze waarop wordt
vastgesteld wat het aandeel van de
onderscheiden scholen is in de
overdracht van de bekostiging bij
een ontoereikend budgest bij
scholen voor speciaal basisonderwijs
(artikel 18a lid 8h WPO).

Het bestuur wijzigt het
ondersteuningsplan met instemming
van de ondersteuningsplanraad en
stuurt de aanpassing uiterlijk 1
juli 2019 aan de inspectie.

De inspectie toetst de wijzigingen
van het ondersteuningsplan aan
wet- en regelgeving.

Het samenwerkingsverband
beschrijft de wijze waarop het
bepaalt of er een toename van
leerlingen op het speciaal onderwijs
is en of de personeelsbekostiging
voor de scholen voor speciaal
onderwijs toereikend is om aan de
verplichtingen te voldoen op de
peildatum 1 februari t.o.v. de
teldatum 1 oktober in datzelfde
schooljaar (artikel 18a lid 8i WPO).
Het samenwerkingsverband
beschrijft de wijze waarop wordt
vastgesteld wat het aandeel van de
onderscheiden scholen is in de
overdracht van de bekostiging
personeelskosten bij een
ontoereikend budget op de school
voor speciaal onderwijs (artikel 18a
lid 8j WPO).

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK

18/23

3 . Resultaten verificatieonderzoek
Wij bezochten enkele scholen uit het samenwerkingsverband voor een
verificatieonderzoek. Dit zijn scholen van Stichting QliQ Primair
Onderwijs. Tijdens verificatieonderzoeken gaan we na of scholen de
afspraken uit het ondersteuningsplan nakomen. We verwachten van
het bestuur van het samenwerkingsverband dat het zicht heeft op
deze uitvoering in de praktijk en dat het hierop stuurt (zie paragraaf
2.4).
We zijn dit nagegaan op basisschool Westwijzer (70UU) en basisschool
De Vlier (06MF). We onderzochten bij de scholen de volgende
afspraken uit het ondersteuningsplan en we bespreken bevindingen
per afspraak.
1. Kwaliteitsontwikkeling basisondersteuning
Afspraak:
De school ontwikkelt expertise met betrekking tot verhoging van de
kwaliteit van de basisondersteuning (pag. 10 ondersteuningsplan
2018-2022).

Onze bevindingen:
Op de bezochte scholen lopen meerdere initiatieven ter verbetering
van de kwaliteit van de basisondersteuning. Zo heeft een van de
scholen een doelenboek ontwikkeld. In dit doelenboek is de
basis voor het leren van kinderen vastgelegd. Het doelenboek dient
als basis voor het opstellen van een kindplan als extra ondersteuning
nodig is. Dit plan stelt de leraar op samen met het kind. De in het
samenwerkingsverband afgesproken ondersteuning op
de zorgniveaus 1 en 2 (waaronder dyslexie e.d.) behoort tot de
expertise van de leraren. Vanaf zorgniveau 3 komt de intern
begeleider in beeld.
2. Actualiteit schoolondersteuningsprofiel
Afspraak:
Het schoolondersteuningsprofiel van de school is actueel en maakt
voldoende zichtbaar welke ondersteuningsmogelijkheden de school
heeft (pag. 78, ondersteuningsplan 2014-2018).

Onze bevindingen:
De schoolondersteuningsprofielen waarin ook het netwerk van
ondersteuning is opgenomen, zijn actueel en worden regelmatig
bijgesteld, maar niet alle leraren zijn voldoende bekend met de inhoud
daarvan.
3. Van curatief naar preventief
Afspraak:
Er is een ontwikkeling in gang gezet van curatieve interventies naar
preventieve begeleiding (pag. 10 ondersteuningsplan 2018-2022).
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Onze bevindingen:
De scholen ontwikkelen meer en meer initiatieven om preventieve
begeleiding in te zetten. Op een van de scholen
bijvoorbeeld werken leraren samen in afdelingen, waarvan een van de
leraren mentor is. Leerlingen werken in de afdelingen ieder op eigen
niveau, maar de verantwoordelijkheid ligt bij het team als geheel. In
regelmatige evaluaties bespreekt het team de resultaten waardoor
problemen vroeger aan het licht komen en leraren in een vroeger
stadium ondersteuning kunnen inzetten.
4. Ontwikkelingsperspectief
Afspraak:
De school stelt een ontwikkelingsperspectief op als een leerling meer
nodig heeft dan hetgeen in de basisondersteuning geboden kan
worden (pag. 22 ondersteuningsplan 2014-2018 en pag. 9 e.v.
ondersteuningsplan 2018-2022).

Onze bevindingen:
Scholen stellen een ontwikkelingsperspectief op als er sprake is van
extra faciliteiten vanuit het samenwerkingsverband of als dit volgens
het uitstroomperspectief aan de orde is. Scholen vinden het niet
duidelijk wanneer het verplicht is een ontwikkelingsperspectief op te
stellen.
5. Inzicht in financiële middelen
Afspraak:
Op de school is voldoende inzicht in de hoeveelheid middelen die het
samenwerkingsverband ter beschikking stelt (pag. 12
ondersteuningsplan 2014-2018 en pag. 8 ondersteuningsplan
2018-2022).

Onze bevindingen:
De besteding van de financiële middelen is een niet gemakkelijk te
bespreken onderwerp op de scholen. Het is niet altijd duidelijk wat de
financiële middelen zijn die beschikbaar zijn vanuit het
samenwerkingsverband. Op een van de scholen bestaat het beeld dat
de verdeling voor hen ongunstig uitpakt. Er zijn vragen over de totale
hoeveelheid beschikbare middelen en over de manier waarop de
verdeling tot stand komt.
6. Financiële verantwoording
Afspraak:
Op de school is een verantwoording beschikbaar van de besteding van
de financiële middelen die het samenwerkingsverband (al dan niet
rechtstreeks) beschikbaar stelt (pag. 12 ondersteuningsplan 2014-2018
en pag. 8 ondersteuningsplan 2018-2022).

Onze bevindingen:
Per school zien we een wisselend beeld: op de ene school wel en de
andere niet.
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Tabel verificatie afspraken
In onderstaande tabel vatten wij per afspraak samen of de scholen de
afspraak naleven. Dit is geen oordeel over de scholen, maar een
signaal of zij de onderzochte afspraken uit het ondersteuningsplan
naleven.

Afspraken

≠

=

1. Kwaliteitsontwikkeling basisondersteuning

●

2. Actualiteit schoolondersteuningsprofiel

●

3. Van curatief naar preventief

●

4. Ontwikkelingsperspectief

●

5. Inzicht in financiële middelen

●

6. Financiële verantwoording

●

Conclusie
We stellen vast dat de scholen drie van de zes afspraken nakomen.
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4 . Reactie van het bestuur
Het bestuur is van mening dat de wijze waarop de inspectie het
samenwerkingsverband heeft beschreven een goede weergave is van
de stand van zaken op dit moment. Het bestuur herkent zich in het
rapport. Ook de leden van de algemene vergadering zien de positieve
ontwikkeling in de stappen die het samenwerkingsverband de
afgelopen periode zichtbaar hebben maakt. De doelen die het
samenwerkingsverband in het nieuwe ondersteuningsplan heeft
geformuleerd zijn daadwerkelijk in de organisatie merkbaar en
voelbaar.
Het bestuur van het samenwerkingsverband ziet voor zichzelf de
opdracht om binnen de wettelijke kaders, voor elke leerling zo goed
mogelijk passend onderwijs te realiseren. Dat doet het bestuur door
de samenwerking, afstemming en het gesprek op alle niveaus te
initiëren en te stimuleren zowel binnen als buiten het
samenwerkingsverband. Het bestuur geeft aan dat in de afgelopen
periode veel werk is verzet. Daar zijn betrokkenen trots op. De
kwaliteitszorg is de basis om het samenwerkingsverband naar de
essentie van de zorgplicht te brengen: ‘redeneren vanuit de
ondersteuningsbehoefte van de leerling en zorgen voor maatwerk’.
De in de samenvatting genoemde onderdelen ‘Wat kan beter? ‘,
waaronder het onafhankelijk toezicht, hebben nu specifieke aandacht.
De geconstateerde ontwikkelpunten zijn passend in de fase waarin
het samenwerkingsverband zich bevindt. Het bestuur verwacht eind
van schooljaar 2018/2019 al flinke stappen gezet te hebben.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

