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Samenvatting 

De Inspectie van het Onderwijs bezoekt het bestuur van een 
samenwerkingsverband passend onderwijs minstens een keer in de 
vier jaar. Dit jaar was het bestuur van Stichting 
Samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena aan de beurt. 
 
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. 
 
Hieronder staat een samenvatting van onze belangrijkste conclusies. 
 
Wat gaat goed? 
 
Een passende plek dicht bij huis is bijna altijd mogelijk 
Het samenwerkingsverband zorgt samen met de scholen voor een 
gevarieerd aanbod voor leerlingen die extra hulp nodig hebben. Er zijn 
ook meer deskundige mensen bijgekomen die de leraren kunnen 
helpen. Als het nodig is zorgen de scholen er ook voor dat jeugdhulp 
meehelpt. Voor leerlingen die veel ondersteuning nodig hebben, zijn 
er scholen voor speciaal onderwijs buiten het samenwerkingsverband. 
Voor leerlingen die tijdelijk niet of minder goed in staat zijn om naar 
school te gaan, zorgt het samenwerkingsverband samen met 
jeugdhulp en leerplicht voor maatwerkoplossingen. 
 
Samenwerking vanuit een duidelijke visie 
De scholen in het samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden 
Altena werken samen met als doel om voor ieder kind een passende 
plaats op een school te bieden. Het samenwerkingsverband vindt het 
belangrijk dat de leerling de hulp krijgt op de school dicht bij huis. 
Hierbij werkt het samenwerkingsverband veel en goed samen met 
veel verschillende organisaties die te maken hebben met opvoeding, 
jeugd en onderwijs. 
 
Gericht op delen en leren met elkaar 
Het samenwerkingsverband verzamelt veel informatie over 
ondersteuning aan de leerlingen en bespreekt 
dat met de scholen. Door kennis en ervaringen te delen wil het 
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samenwerkingsverband bereiken dat de scholen meer samenwerken. 
 
Het financieel beheer van het bestuur is op orde 
Het bestuur weet hoeveel geld het nu en in de toekomst heeft voor 
het uitvoeren van zijn taken. Het bestuur krijgt en besteedt het 
geld die het daarvoor van de rijksoverheid ontvangt volgens de 
wettelijke voorwaarden. 
 
Wat kan beter? 
 
Samenwerking tussen de verschillende besturen kan beter 
Op verschillende scholen in het samenwerkingsverband is heel veel 
kennis over (extra) ondersteuning van leerlingen. Scholen kunnen 
meer samenwerken om deze deskundigheid te delen. Dit is niet alleen 
de taak van het samenwerkingsverband maar ook van de 
schoolbesturen. Door betere samenwerking profiteren niet alleen 
meer leerlingen van goede ondersteuning maar het vergroot ook de 
deskundigheid van de leraren om deze ondersteuning vorm te geven. 
 
Speciaal onderwijs in de regio regelen 
Voor een aantal leerlingen is het best ver reizen naar een school voor 
speciaal onderwijs. Het samenwerkingsverband zegt zoveel mogelijk 
onderwijs in de buurt van de woonplaats van de leerlingen te willen 
regelen. Uitbreiding van het onderwijsaanbod met speciaal onderwijs 
is daarom wenselijk. 
  
Wat moet beter? 
We hebben geen wettelijke tekortkomingen geconstateerd die het 
samenwerkingsverband moet verbeteren. 
 
Vervolg 
Wij wijken voor het bestuur van dit samenwerkingsverband niet af van 
het gewone toezicht. Dit betekent dat we het samenwerkingsverband 
over vier jaar weer bezoeken, tenzij daar eerder aanleiding toe is. 
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Opzet vierjaarlijks onderzoek 1 . 
De inspectie heeft in mei en juni 2019 een vierjaarlijks onderzoek 
uitgevoerd bij het bestuur van Stichting Samenwerkingsverband PO 
Langstraat Heusden Altena. 
 
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 het ondersteuningsplan 2018-2022, het 
jaarverslag 2017, resultaatsgegevens en signalen. Bij ons bezoek aan 
het samenwerkingsverband hebben we ook enkele aanvragen voor 
toelaatbaarheid tot speciale voorzieningen bekeken en besproken. 
 
Rondetafelgesprekken 
Verder hebben we ter voorbereiding van het onderzoek op 20 mei 
2019 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, enkele schoolleiders van 
scholen voor (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs en een 
vertegenwoordiging van de Deelnemersraad. 
 
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? 

 
Onderzoeksplan 
Hierna stelden we samen met het bestuur het definitieve plan vast 
voor het onderzoek op 4 juni 2019. Het bestuur heeft daarbij geen 
specifieke onderwerpen 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 school. 
 
Onderzoeksdag 
Op 4 juni 2019 voerden we gesprekken met de directeur-bestuurder en 
de beleidsmedewerker kwaliteit en onderwijs van het 
samenwerkingsverband, met functionarissen van de gemeente en 
jeugdhulp, met een vertegenwoordiging van de 
ondersteuningsplanraad en met de raad van toezicht. 
 
Hierna voerden we een bestuursgesprek waarin we naast een aantal 
resterende gespreksonderwerpen ook een terugkoppeling gaven over 
onze bevindingen uit de voorgaande onderzoeksactiviteiten. 

Legenda 

Beoordelingen zoals ze in de 
rapportages worden 
weergegeven: 

Kwaliteitsgebieden: 

G Goed 

V Voldoende 

O Onvoldoende 

K Kan beter 

Onderwijsproces 

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 verificatie bij een van de 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 

Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk 
financieel beheer? 
 
Wij concluderen dat het bestuur van Stichting Samenwerkingsverband 
PO Langstraat Heusden Altena Voldoende kwaliteit realiseert op alle 
zes standaarden waarop wij oordelen. De kwaliteit op de standaarden 
KA1 en KA3 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 (OR1)? 
 
Een onderwijsplek voor iedere leerling 
Het samenwerkingsverband realiseert een samenhangend geheel van 
ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen. 
Daarbij stuurt het samenwerkingsverband op zo thuisnabij mogelijk 
onderwijs. Scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) hebben een 
grote expertise ontwikkeld op het gebied van extra ondersteuning. 
Met verbrede toelating wil het samenwerkingsverband, dat zelf geen 
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scholen voor speciaal onderwijs heeft, leerlingen met een extra 
ondersteuningsbehoefte passend onderwijs bieden in de regio. Voor 
leerlingen met een zware ondersteuningsbehoefte zijn er plaatsen in 
het speciaal onderwijs in de naastliggende regio's. Het 
samenwerkingsverband onderzoekt actief of er sprake is van een 
dekkend en samenhangend netwerk van kwalitatief goede 
ondersteuningsvoorzieningen. Een extern bureau heeft medio 2018 
een onderzoek uitgevoerd of het passende onderwijs voldoende nabij 
is en of er andere initiatieven gewenst zijn. Deze gegevens zijn met de 
schoolbesturen besproken. Zo is er behoefte aan meer plaats in 
het speciaal onderwijs in de regio: meer plaats dichterbij 
huis. Gesprekken met scholen voor speciaal onderwijs in 
de omliggende regio's zijn gaande om te onderzoeken of er 
een nevenvestiging mogelijk is in de regio van het 
samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena. 
Het samenwerkingsverband zorgt samen met andere partijen in het 
jeugddomein dat het aantal thuiszittende leerlingen laag blijft. Indien 
nodig organiseert het samenwerkingsverband een thuiszitterstafel 
waarbij onderwijs en jeugdhulp samen tot een oplossing komen en is 
het nauw betrokken bij elke aanvraag voor vrijstelling van de 
leerplicht. 
 
Samenwerking tussen scholen bevorderen 
De expertise op de scholen is heel divers en hangt grotendeels af van 
de populatie op de scholen zelf maar ook van het beleid van het 
desbetreffende schoolbestuur. Het samenwerkingsverband heeft geen 
eigen extra voorzieningen. De voorzieningen die er zijn, zijn van de 
schoolbesturen zelf. Op de website heeft het samenwerkingsverband 
inzichtelijke gemaakt welke (tussen)voorzieningen dit zijn. Scholen in 
het samenwerkingsverband weten nog niet goed van elkaar welke 
expertise ze in huis hebben. Door op wijkniveau de profilering op 
elkaar aan te laten sluiten en daarin bestuursoverstijgend te werken 
kan het dekkend aanbod in de wijken uitgebreid worden. Het 
samenwerkingsverband kan deze onderlinge samenwerking en 
uitwisseling bevorderen. 
 
Ondersteuning komt snel beschikbaar 
Iedere school werkt met een ondersteuningsstructuur die uit vijf 
niveaus bestaat waarbij, afhankelijk van het niveau, steeds meer 
ondersteuning beschikbaar is. Om de scholen te ondersteunen bij het 
uitvoeren van de vijf ondersteuningniveaus, beschikt elk regulier 
schoolbestuur over een deskundige bevoegd gezag (dbg'er). Deze 
dbg'ers kennen de sociale kaart en ondersteunen de intern begeleider 
van de school bij het arrangeren van de juiste ondersteuning. Ook 
adviseren ze bij het inzetten van expertise van buiten de scholen als 
dit nodig is om snel de juiste ondersteuning te kunnen regelen. Bij de 
meeste besturen zijn zij zelf veel op de school aanwezig, hebben een 
onderling netwerk en kunnen daardoor snel schakelen. Voor het 
samenwerkingsverband, maar ook voor ouders, zijn de dbg'ers het 
aanspreekpunt bij de aanvragen voor een advies, een arrangement of 
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een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis)onderwijs. 
Daarnaast informeren zij het samenwerkingsverband over wat er leeft 
binnen het schoolbestuur en de scholen op het gebied van 
ondersteuning en geven ze suggesties ter verbetering ervan. 

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 inclusief een 
toelichting. 

Kwaliteitszorg 
Stuurt het bestuur voldoende op de (zorg voor de) kwaliteit van de 
uitvoering van zijn taken (KA1)? 
 
Systeem voor kwaliteitszorg is transparant en inzichtelijk 
Het ondersteuningsplan en de jaarverslaglegging staan centraal om 
het verbeteren van en de verantwoording over de kwaliteit van de 
uitvoering van de taken van het samenwerkingsverband te 
bevorderen. De meerjarenbegroting bevat een deel waarin het 
samenwerkingsverband aan de hand van acht programma's zijn 
ambities voor de komende vier jaar verwoordt. Dankzij het 
kwaliteitszorgsysteem, zichtbaar in het recent opgestelde 
ondersteuningsplan, de meerjarenbegroting en het handboek 
Kwaliteit, ontstaat een cyclische manier van werken aan de hand van 
programmalijnen van waaruit het samenwerkingsverband zichzelf 
ambitieuze doelen stelt. Vanuit de, op hoofdlijnen geformuleerde, 
doelen in het ondersteuningsplan maakt het samenwerkingsverband 
sinds 2018 jaarplannen. In een jaarplan staan de doelen concreet 
uitgewerkt aan de hand van dezelfde programmalijnen. Het jaarplan 
van 2019 bevat, naast het plan voor 2019, een evaluatie van het 
jaarplan 2018. 
 
Monitorgesprekken leveren veel informatie 
Een van de instrumenten uit het handboek Kwaliteit is 
het monitorgesprek. Het samenwerkingsverband voert jaarlijks 
gesprekken met alle schoolbesturen. Tijdens deze monitorgesprekken 
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vindt er een terugblik plaats op de ontwikkelingen van het passend 
onderwijsbeleid en is er een vooruitblik op het nieuwe schooljaar. Bij 
de terugblik is er aandacht voor de inzet van de middelen en de 
verantwoording ervan maar ook voor de verwijzingen en 
arrangementen die zijn ingezet. Een belangrijk gesprekspunt is de 
kwaliteit van de basis- en extra ondersteuning van de scholen. Dit 
leidt tot het formuleren van speerpunten voor de volgende periode. 
 
Monitoring toelaatbaarheid speciaal (basis)onderwijs biedt 
beleidsinformatie 
Het samenwerkingsverband laat zich adviseren bij de beslissingen 
over de toelaatbaarheid van leerlingen voor het speciaal 
basisonderwijs of het speciaal onderwijs door de toelaatbaarheids- en 
adviescommissie (tac). Deze commissie bestaat uit orthopedagogen, 
een maatschappelijk werker en een onderwijskundige. Ieder jaar 
analyseert de tac de adviezen en de daarop volgende besluiten van 
het samenwerkingsverband en komt tot aanbevelingen. Voorbeelden 
hiervan zijn: 

• stimuleren van terugplaatsing van leerlingen van speciaal naar 
regulier onderwijs; 

• organiseren meer plaatsen voor speciaal onderwijs; 
• expertise vergroten op de scholen op het gebied van 

internaliserend gedrag. 
Deze aanbevelingen bespreekt het samenwerkingsverband met 
de belanghebbenden en verwerkt ze in het jaarplan. 
  
Ondersteuningsplan is volledig 
Om aan de basiskwaliteit voor de kwaliteitszorg te voldoen, dient het 
samenwerkingsverband te werken vanuit een ondersteuningsplan 
waarvan de inhoud voldoet aan de wettelijke voorschriften. Het 
samenwerkingsverband heeft in de periode van het onderzoek, op 
basis van onze analyse, een addendum geschreven bij het 
ondersteuningsplan en daarmee voldoet het ondersteuningsplan aan 
de wet- en regelgeving. 
 
Kwaliteitscultuur 
Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert 
het transparant en integer (KA2)? 
 
Het bestuur van het samenwerkingsverband kent een professionele 
kwaliteitscultuur en functioneert transparant en integer. In het 
samenwerkingsverband is sprake van een open, constructieve en 
ambitieuze cultuur en een besturing die daarbij past. Dit bestuur laat 
zien dat het in staat is in gezamenlijkheid besluiten te nemen om te 
voorkomen dat leerlingen tussen wal en schip raken. 
 
Onafhankelijkheid van het intern toezicht is goed geregeld 
Het samenwerkingsverband is een stichting. Een en ander is 
vastgelegd en uitgewerkt in statuten. Binnen de stichting is voor een 
model gekozen waarbij de bestuurlijke en toezichthoudende taken 
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gescheiden zijn. De onafhankelijke toezichthouders hebben ervaring 
in het brede sociaal domein (zorg, onderwijs, gemeente). In de 
periode dat de schoolbesturen het vertrouwen hadden opgezegd in de 
toenmalige bestuurder, ruim vier jaar geleden, hebben de 
toezichthouders een actieve en betrokken rol gespeeld bij het zoeken 
naar een nieuwe bestuurder. Hierdoor is een goede basis gelegd 
tussen het bestuur en de toezichthouders en dit uit zich onder andere 
in de open communicatie tussen schoolbesturen, bestuurder en 
toezichthouders. Het samenwerkingsverband zorgt voor het 
waarborgen van de kwaliteit door structureel met betrokkenen te 
overleggen en beleidsplannen samen te formuleren en uit te werken. 
Het bestuur koppelt deze informatie met regelmaat terug naar het 
intern toezicht. Deze manier van samenwerken en 
verantwoorden draagt in hoge mate bij aan het effectief kunnen 
vervullen van taken binnen het bestuur evenals het kunnen 
functioneren van het onafhankelijke intern toezicht. 
 
Er is draagvlak voor passend onderwijs maar samenwerking tussen 
besturen kan beter 
In het samenwerkingsverband vindt tussen verschillende betrokkenen 
regelmatig overleg plaats. Het bestuur betrekt de 
ondersteuningsplanraad goed bij de ontwikkelingen en het 
voorgenomen beleid. Een ander belangrijk gremium 
is de deelnemersraad waarin de aangesloten schoolbesturen 
zijn vertegenwoordigd. Dit overleg adviseert de bestuurder van het 
samenwerkingsverband bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering. 
Het is tevens een klankbordgroep voor algemene ontwikkelingen 
binnen passend onderwijs. De organisatiestructuur stimuleert tot 
samenwerken tussen de schoolbesturen maar is nu nog vrijblijvend. 
Schoolbesturen zijn nog erg op hun eigen scholen in het eigen bestuur 
gericht. Het samenwerkingsverband stuurt op meer samenwerking 
tussen de schoolbesturen en start onder andere dit jaar met een pilot 
voor collegiale bestuursaudits. Hierbij verantwoorden schoolbesturen 
naar elkaar op welke wijze zij vorm en inhoud aan passend onderwijs 
geven. Schoolbesturen komen meer over elkaar te weten waardoor 
het samenwerkingsverband verwacht dat er dan meer en 
vanzelfsprekender samengewerkt gaat worden. 
 
Ruim aandacht voor expertisedeling en -versterking 
Naast het voorzien in een dekkend ondersteuningsaanbod voor 
leerlingen werkt het samenwerkingsverband ook actief aan de 
ontwikkeling van leraren. Zo organiseert het samenwerkingsverband 
viermaal per jaar masterclasses over thema's die vanuit de leraren 
komen. Ook uit de jaarevaluatie van de tac komen 
relevante onderwerpen. Waar mogelijk leveren scholen een bijdrage 
om zo expertisedeling te bevorderen. Daarnaast organiseert het 
samenwerkingsverband leernetwerken en conferenties met diverse 
thema's en voor verschillende doelgroepen. Het aanbod sluit zoveel 
mogelijk aan op het aanbod van de schoolbesturen. Betrokkenen 
geven aan dergelijke bijeenkomsten zeer inspirerend en leerzaam te 
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vinden. 
 
Het bestuur onderneemt ook verschillende activiteiten om het 
functioneren van het samenwerkingsverband zelf op een hoger plan 
te brengen. Zo is er een netwerk met besturen van 
samenwerkingsverbanden in de provincies Noord-Brabant-Zeeland. 
Daarnaast zijn er contacten met de PO-Raad en de Vereniging 
Netwerk Leidinggevenden Passend onderwijs (Netwerk LPO). 
 
Verantwoording en dialoog 
Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en 
ontwikkelingen (KA3)? 
 
Verbinden van resultaten aan doelen 
Het samenwerkingsverband legt intern en extern verantwoording af in 
het jaarverslag en het bestuursverslag. Beide verslagen hebben een 
beschrijvend en verantwoordend karakter. Daarmee maakt het 
bestuur naar belanghebbenden duidelijk of het 
samenwerkingsverband zich boven, conform of onder verwachting 
ontwikkelt, en op welke punten bijsturing nodig is en plaatsvindt. 
 
Het bestuur voert actief dialoog met relevante partijen 
Het bestuur van het samenwerkingsverband communiceert actief met 
relevante interne en externe partners. De ondersteuningsplanraad is 
actief betrokken bij beleidsontwikkeling en –uitvoering. Het 
samenwerkingsverband heeft regelmatig contact met ouders over de 
tevredenheid van de inzet van extra ondersteuning. 
Daarnaast spreken de intern toezichthouders met ouders en 
leraren bij themabijeenkomsten. Het samenwerkingsverband wil de 
contacten met ouders intensiveren en ontwikkelt een vragenlijst om 
gestructureerd de tevredenheid van ouders met de werkwijze van het 
samenwerkingsverband te meten. 
De samenwerking met partners voor jeugdhulp is geïntensiveerd. 
Naast het reguliere op overeenstemming gericht overleg (oogo) stuurt 
het samenwerkingsverband op meer samenwerking tussen onderwijs 
en jeugdhulp. Een van de thema's is 'vroegsignalering' om leerlingen 
met een ondersteuningsbehoefte al in beeld te hebben nog voordat ze 
naar de basisschool komen. Daarnaast beoogt de nauwere 
samenwerking de onderwijszorgarrangementen nog meer en beter uit 
te werken om voor nog meer leerlingen passend onderwijs te bieden 
in combinatie met jeugdhulp. 
 
Toezichthouder bewaakt maatschappelijke taak 
De raad van toezicht geeft actief vorm aan zijn taak toezicht te houden 
uit naam van interne en externe belanghebbenden. Zo onderhouden 
ze zelf contact met de ondersteuningsplanraad en bezoeken ze 
zelf scholen in het samenwerkingsverband om een indruk te krijgen 
hoe het onderwijs en de ondersteuning vorm krijgen. Zij spreken dan 
onder andere met leraren, ouders en leerlingen. De 
toezichthouders laten zich actief informeren door de bestuurder op 
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het gebied van behaalde resultaten ten opzichte van vooraf gestelde 
doelen. Daarnaast werken alle toezichthouders in de regio en zijn zij 
bekend met de actualiteiten in het sociaal domein. 

2.4. Resultaten verificatieonderzoek 

Wij bezochten een school uit het samenwerkingsverband voor een 
verificatieonderzoek. Dit is een school van Bravoo (bestuursnummer 
41435). 
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 school bijna alle afspraken uit het 
ondersteuningsplan voldoende naleeft; 

2. het beeld dat het bestuur van het samenwerkingsverband heeft 
over het nakomen van de afspraken overwegend overeenkomt 
met onze bevindingen. 

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. We geven in beginsel geen oordeel 
over financiële doelmatigheid. 

De financiële continuïteit en rechtmatigheid beoordelen we beide als 
Voldoende. Het Financieel beheer is dan ook Voldoende. 
 
Continuïteit 
De door ons geraadpleegde gegevens over de financiële positie van 
het samenwerkingsverband wijzen uit dat de continuïteit van het 
samenwerkingsverband voldoende gewaarborgd is. Het 
samenwerkingsverband is in staat zijn schulden op korte en langere 
termijn te voldoen. Het strategisch beleid is adequaat verwerkt in de 
meerjarenbegroting, onzekerheden heeft het bestuur in beeld en 
vertaald in een financiële reserve. De kwaliteit van het financieel 
beheer blijkt daarnaast ook uit het feit dat begroting en realisatie al 
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meerjarig goed op elkaar aansluiten. 
 
Doelmatigheid 
Wij geven geen oordeel over de financiële doelmatigheid. Wel gaan 
wij zo nodig het gesprek aan over onderwerpen die de doelmatigheid 
raken. 
 
Rechtmatigheid 
We beoordelen de financiële rechtmatigheid voor dit 
samenwerkingsverband 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 het 
samenwerkingsverband 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 niet af van de reguliere termijn van vier 
jaar. Een jaarlijkse risicoanalyse en/of urgente signalen kunnen de 
inspectie aanleiding geven het vervolgtoezicht alsnog aan te scherpen. 
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Resultaten verificatieonderzoek 3 . 
Wij bezochten een school uit het samenwerkingsverband voor een 
verificatieonderzoek. Dit is een school van Bravoo. 
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 de volgende basisschool: 

• basisschool Van der Heijden (08SY|C1) 
 
We onderzochten bij de school de volgende afspraken uit het 
ondersteuningsplan en we bespreken per afspraak de bevindingen. 
 
Afspraak 1. Ondersteuningsbehoeften   
De ondersteuningsbehoeften van leerlingen staan centraal bij het 
denken, praten en handelen. Daarnaast wordt ook gekeken naar de 
ondersteuningsbehoefte van de leraren en de school 
(ondersteuningsplan, 3.3, p. 9). Het personeel werkt continu aan hun 
handelingsbekwaamheid en competenties (ondersteuningsplan, 
4.2.1, p. 13). 

Onze bevindingen 
De school heeft drie leerlingen met een officieel arrangement voor 
extra ondersteuning. Voor deze leerlingen is een 
ontwikkelingsperspectief (opp) geschreven. Uit gesprekken blijkt dat 
er veel meer leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. De school 
zet het geld bestemd voor extra ondersteuning in voor 
basisondersteuning (technisch lezen en coaching leraren groep 1-2 en 
7-8). De leraar probeert voor alle leerlingen in de klas die extra 
ondersteuning nodig hebben zoveel mogelijk begeleiding op maat te 
geven maar geeft zelf aan hiervoor niet altijd de juiste competenties te 
hebben. Het team geeft aan dat er veel van hen wordt gevraagd mede 
omdat het een kleine school is (ruim 80 leerlingen) en het merendeel 
van de leerlingen met een flinke taalachterstand kampt. Leerkrachten 
laten zien dat ze in staat zijn om goed op hun handelen te reflecteren 
en bespreken met elkaar mogelijke verbeterpunten. Binnen het 
bestuur (Bravoo) is er aandacht voor deskundigheidsbevordering in de 
vorm van coaching en begeleiding en trainingen. 
 
Afspraak 2: Leerlingenzorg 
De school voert een helder beleid op het terrein van de leerlingenzorg 
en de school bepaalt jaarlijks de effectiviteit van de leerlingenzorg en 
past het beleid zo nodig aan (ondersteuningsplan, 4.2.1, p. 13). 
 
Onze bevindingen 
Voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte ontwikkelen de 
leerkrachten, samen met de intern begeleider, een aanpak op maat. 
Dit resulteert in (summiere) organisatorische aanwijzingen in de 
groepsmap en in een overdrachtsschrift voor de duo-collega. 
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Voor deze leerlingen is geen opp opgesteld. Leraren gaan heel ver om 
te zoeken naar de beste aanpak. Dit resulteert in de klas in een 
structuur waarin veel variatie is in werkvormen en aanbod. Leerlingen 
geven aan dat het heel prettig is dat de leraar snel komt met 
oplossingen als iets niet goed gaat. Effectiviteit van deze individuele 
aanpak is onvoldoende zichtbaar op schoolniveau. Er is er geen beleid 
op het gebied van ondersteuning en daardoor is onduidelijk welke 
concrete te behalen doelen de school nastreeft op het gebied van 
leerlingenzorg. 
 
Afspraak 3: Doorgaande lijn 
De doorgaande lijnen met voorschoolse instellingen en het voortgezet 
onderwijs lopen soepel in elkaar over, waardoor leerlingen een 
ononderbroken leerproces kunnen doormaken (ondersteuningsplan, 
3.3, p. 10). 
 
Onze bevindingen 
De school zoekt (ouders van) nieuwe leerlingen thuis op om zo snel in 
kaart te brengen welke verwachtingen er spelen ten aanzien van 
ondersteuning op de school. Met voorschoolse instanties voert de 
school gesprekken ten behoeve van de warme overdracht. Ten 
aanzien van doorgaande lijnen met voorschoolse instellingen zijn 
afspraken over het taalonderwijs. Zo werken peuters en kleuters aan 
dezelfde thema's. Leraren in groep 7-8 kennen de scholen voor 
voortgezet onderwijs en begeleiden de leerlingen en hun ouders actief 
bij het maken van een keuze. Leerlingen geven aan dat opties voor 
vervolgonderwijs pas na de adviezen in groep 7 komen. Ze zouden dit 
liever al eerder (globaal) weten zodat ze ook in groep 7 al naar 
voorlichtingsdagen van het voortgezet onderwijs kunnen gaan om 
zich alvast een beeld te kunnen vormen. 
 
Afspraak 4: Samenwerkingspartners 
De school geeft aan (in een overzicht) met welke partners de school 
samenwerkt ten behoeve van leerlingen die extra ondersteuning 
nodig hebben (ondersteuningsplan, 4.2.1, p. 14). 
 
Onze bevindingen 
De school werkt samen met verschillende partners vanuit jeugdhulp, 
gemeente en het samenwerkingsverband en dan met name om 
gezamenlijk op te trekken op het gebied van ondersteuning voor de 
taalzwakke schoolpopulatie. In de schoolgids en op de website is dit 
niet duidelijk zichtbaar maar uit de verschillende documenten op de 
school zelf is dit wel te halen. 
 
Afspraak 5: Ondersteuningsstructuur 
Scholen werken zelf met een ondersteuningsstructuur die uit vijf 
zorgniveaus bestaan. Hiermee kunnen zij steeds een stap opschalen 
op het moment dat school met een leerling vastloopt 
(ondersteuningsplan, 4.1.1, p. 11). 
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Afspraken ≠ = 

1.  Ondersteuningsbehoeften ● 

2. Leerlingenzorg ● 

3. Doorgaande lijn ● 

4. Samenwerkingspartners ● 

5. Ondersteuningsstructuur ● 

Onze bevindingen 
De ondersteuningsstructuur op vijf niveaus is bekend op de 
school. Leraren, het managementteam en externe partners geven aan 
dat zij er naar handelen. Betrokkenen in de school zijn tevreden met 
de duidelijkheid die deze structuur biedt. 
 
Tabel verificatie afspraken 
In onderstaande tabel vatten wij per afspraak samen of de school de 
afspraak naleeft. Dit is geen oordeel over de school, maar een signaal 
of het de onderzochte afspraken uit het ondersteuningsplan naleeft. 

Conclusie 
We stellen vast dat de school vier van de vijf afspraken naleeft. 
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Reactie van het bestuur 4 . 
In de reactie op het rapport geeft het bestuur aan zich te herkennen in 
het geschetste beeld. Ze hebben het inspectieonderzoek als gedegen, 
inspirerend en prettig ervaren. 
 
Het bestuur geeft aan dat er, volgens hen, twee belangrijke 
aanbevelingen in het rapport staan: 

• het versterken van de onderlinge bestuurlijke samenwerking; 
• het versterken van de ondersteuningsstructuur met uitbreiding 

van aanbod uit het speciaal onderwijs. 
Het gesprek met de schoolbesturen over beide aanbevelingen loopt al 
langer. Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft inmiddels 
stappen gezet om hier, samen met de schoolbesturen, een versnelling 
aan te geven. 
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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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