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De Inspectie van het Onderwijs voerde een kwaliteitsonderzoek uit bij
'Stichting Passend Onderwijs PO 30-04' (werknaam: Plein 013). Binnen de
gemeenten Alphen-Chaam (postcode 5130-5131), Goirle, Hilvarenbeek,
Oisterwijk en Tilburg vormen 16 schoolbesturen met in totaal 90 vestigingen
gezamenlijk het samenwerkingsverband. In dit rapport geeft de inspectie haar
bevindingen uit het onderzoek weer.

Kwaliteitsonderzoek
In het schooljaar 2014/2015 voert de inspectie een kwaliteitsonderzoek uit bij
alle 152 samenwerkingsverbanden. Het doel van deze kwaliteitsonderzoeken is
tweeledig:

1. stimuleren van de ontwikkeling van de samenwerkingsverbanden door een
beeld te geven van de ontwikkeling op dat moment;

2. toezicht houden op de ontwikkeling van de samenwerkingsverbanden.

Bij alle samenwerkingsverbanden controleert en rapporteert de inspectie of zij
voldoen aan de wet- en regelgeving. Nieuw in schooljaar 2014/2015 is dat ieder
samenwerkingsverband - indien nodig - in het rapport verbeterpunten voor de
kwaliteit krijgt aangereikt, gerelateerd aan het waarderingskader van de
inspectie.

Toezichtkader
De inspectie baseert zich bij dit kwaliteitsonderzoek op het toezichtkader
samenwerkingsverbanden po/vo passend onderwijs. Dit toezichtkader bevat een
waarderingskader, maar nog geen beslisregels om vast te kunnen stellen of het
samenwerkingsverband aan de basiskwaliteit voldoet. Het document is te vinden
op www.onderwijsinspectie.nl.

Onderzoeksopzet
Het onderzoek start met een bureauanalyse van het ondersteuningsplan en
overige gegevens over het samenwerkingsverband die bij de inspectie aanwezig
zijn. Het betreft de volgende documenten:
• 'Samen werken aan de basis', Ondersteuningsplan 2014-2016,

Samenwerkingsverband Plein 013;
• Kengetallen 2014;
• Activiteitenplan;
• Conceptbegroting 2015-2016;

INLEIDING1
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• Website samenwerkingsverband (www.plein013.nl, geraadpleegd op 1
april 2015);

• Kengetallen samenwerkingsverband (www.passendonderwijs.nl,
geraadpleegd op 1 april 2015).

Hierna vond op 2 april 2015 een onderzoek op locatie plaats waarbij de
inspectie:
• een presentatie kreeg van het samenwerkingsverband over de stand van

zaken en actuele ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband;
• een gesprek voerde:

◦ over de rol die het samenwerkingsverband speelt binnen de
verbinding onderwijs en jeugdzorg;

◦ over de ondersteuningstoewijzing;
◦ met een afvaardiging van de ondersteuningsplanraad over zijn rol bij

het samenwerkingsverband;
◦ met het bestuur met onder andere aandacht voor het intern

toezicht.

Aan het eind van het onderzoek besprak de inspectie haar bevindingen met het
bestuur en het management van het samenwerkingsverband.

Opbouw rapport
In hoofdstuk 2 staat de hoofdlijn van de bevindingen uit het onderzoek (2.1),
gevolgd door een toelichting (2.2). De bevindingen over de naleving van de
wettelijke voorschriften geeft de inspectie in dat hoofdstuk weer in een
afzonderlijke paragraaf (2.3). Hoofdstuk 3 vermeldt de reactie van het bevoegd
gezag.
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Samenwerkingsverband Plein 013 is bestuurlijk en organisatorisch ingericht. De
inrichtingsfase van het samenwerkingsverband is afgesloten. Het verband werkt
nu aan het uitwerken van de inhoud. Na de zomervakantie is ‘het loket van Plein
013’, dat de aanvragen voor toelaatbaarheidsverklaringen beoordeelt, gestart
met zijn werkzaamheden. De toeleidingsroutes naar het loket zijn duidelijk en
voldoen aan de wettelijke vereisten. In augustus 2014 is niet alleen het loket
gestart, maar zijn ook op alle (speciale) basisscholen consulenten aan de slag
gegaan. Hoewel consulenten en scholen vaak even moesten zoeken naar de
juiste invulling van deze nieuwe taak, laat de eerste tevredenheidspeiling zien
dat vrijwel alle scholen tevreden zijn over de consulent en zijn/haar
werkzaamheden. In hoeverre de inzet van de consulenten bijdraagt aan de
versterking van de basisondersteuning van de scholen, moet nog blijken uit een
evaluatie/monitor.

Samenwerkingsverband Plein 013 ziet het als zijn opdracht om alle leerlingen in
het verband goed onderwijs te bieden. Met een negatieve vereveningsopdracht
van bijna €4 miljoen is dit een forse taak. Scholen betalen nu deels de extra
ondersteuning of plaatsing in het speciaal onderwijs (so) en speciaal
basisonderwijs (sbo). Deze financiële prikkel moet scholen kostenbewust maken,
maar hen niet laten terugschrikken voor het inzetten van extra ondersteuning.
De verwijzingen naar het so en het sbo zijn vorig schooljaar flink gedaald. De
daling is gewenst, maar het tempo van de daling roept vragen op en heeft
tevens een onverwacht grote invloed op de bedrijfsvoering van de s(b)o-
scholen. Het samenwerkingsverband moet nog in kaart brengen waar het deze
snelle daling aan kan toeschrijven.
Samenwerkingsverband Plein 013 beschikt over een zeer gevarieerd scala aan
ondersteuningsvoorzieningen. Hiermee lijkt een dekkend geheel van
voorzieningen beschikbaar. De onderliggende vraag blijft of scholen hier ook in
voldoende mate gebruik van maken.
In het streven naar een dekkend geheel van voorzieningen werkt het
samenwerkingsverband samen met de verschillende gemeenten. Het voorkómen
dat leerlingen thuiszitten en het creëren van afstemming tussen onderwijs en
jeugdzorg, hebben hierbij de volle aandacht. De verschillen tussen gemeenten
maken dit niet altijd gemakkelijk. Ook grip krijgen op cijfers van thuiszitters
blijkt een weerbarstige kwestie.

BEVINDINGEN2
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Nu de organisatie staat, kan de aandacht verschuiven naar de monitoring en
evaluatie van het proces zodat er zicht komt op de resultaten. Bereiken we de
gestelde doelen? Zetten we de middelen rechtmatig en doelmatig in? Wat vinden
betrokkenen ervan? En wat betekent dit voor de huidige aanpak? Het
samenwerkingsverband oriënteert zich op geschikte monitorsystemen. Het
overweegt de huidige kwaliteitssystemen van de scholen hiervoor in te zetten.
Gezien de complexe organisatie en flinke vereveningsopdracht is een goede
monitoring uiterst belangrijk. Omdat duidelijke doelen in deze fase nog
ontbreken, is frequent verzamelen van tussentijdse gegevens aan te raden zodat
tijdig zicht ontstaat op onverwachte ontwikkelingen.

Hieronder volgt een nadere toelichting op de bevindingen, gerelateerd aan het
waarderingskader.

Kwaliteitsaspect 1: Resultaten
Samenwerkingsverband Plein 013 ziet het als een van zijn opdrachten om te
zorgen voor en toe te zien op een dekkend netwerk voor alle leerlingen. In
hoeverre er op dit moment ook daadwerkelijk een dekkend netwerk is voor alle
leerlingen kan het samenwerkingsverband nog niet met kengetallen en
monitorgegevens onderbouwen. De schoolondersteuningsprofielen en de diverse
voorzieningen en projecten bieden een brede waaier aan
ondersteuningsmogelijkheden. Daarnaast voorziet de begroting van het
samenwerkingsverband in een ‘vangnet’ voor het creëren van
ondersteuningsmogelijkheden die niet voorzien maar wel nodig blijken te zijn.
Het is tevens duidelijk dat het samenwerkingsverband serieus werkt aan
passend onderwijs voor alle leerlingen. De scholen, ouders, consulenten en het
loket pakken de ondersteuningsvragen van leerlingen en leraren volgens de
nieuwe procedures op. Uit de gesprekken en de documenten leidt de inspectie af
dat het loket bij de ondersteuningstoewijzing de wettelijke termijnen nastreeft
en behaalt. Het samenwerkingsverband beschikt over een registratiesysteem
waarin het de termijnen voor de toewijzing bijhoudt. Van belang is deze
gegevens ook daadwerkelijk als kengetal mee te nemen in de monitoring. Op
deze manier kan het samenwerkingsverband vanuit de data vaststellen of de
toewijzing en plaatsing tijdig gebeuren. Het samenwerkingsverband denkt nu na
over de wijze waarop het zicht kan krijgen op de effectiviteit en efficiency van de
toegekende arrangementen en plaatsingen. Of alle kinderen passend onderwijs
krijgen, blijft echter een lastige vraag om te beantwoorden. Tot nu toe is voor
alle bij het loket aangemelde leerlingen een oplossing gevonden. Een
toelaatbaarheidsverklaring leidt echter nog niet in alle gevallen tot een snelle
plaatsing, omdat enkele so-scholen niet ingericht zijn op flexibele

Toelichting2.2
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instroommomenten. Verder heeft het samenwerkingsverband alleen zicht op de
inhoud en kwaliteit van de trajecten van leerlingen met extra ondersteuning die
bij het loket gemeld worden.

Het samenwerkingsverband en de gemeenten werken samen aan de bestrijding
van schoolverzuim. De afspraken over wanneer scholen leerplichtambtenaren
inschakelen, verzuim melden en het samenwerkingsverband betrekken, zijn nog
niet geheel sluitend. Daarnaast is er onduidelijkheid over de betrouwbaarheid
van de cijfers. Afhankelijk van de gebruikte bron, verschillen cijfers en mogelijk
ook definities van thuiszitten. De directeur van het samenwerkingsverband
streeft naar een waterdicht systeem dat exact aangeeft welke leerlingen
thuiszitten, zodat gericht gehandeld kan worden.
Een nijpend probleem dat het niveau van het samenwerkingsverband overstijgt,
is de bekostiging van de benodigde verzorging binnen het onderwijs aan ernstig
meervoudig beperkte leerlingen. De onduidelijkheid over de bekostiging als
gevolg van de transitie jeugdzorg lijkt ertoe te leiden dat deze zeer kwetsbare
kinderen vaker dan voorheen verstoken blijven van onderwijs.

De verschillende gemeenten waar het samenwerkingsverband mee te maken
heeft, hebben op hoofdlijnen een vergelijkbare aanpak voor de samenwerking
onderwijs – jeugdzorg ontwikkeld. Elke gemeente brengt hier nog wel een
‘couleur locale’ in aan. Dit is voor het samenwerkingsverband lastig. De transitie
jeugdzorg heeft net haar beslag gekregen. Vanuit dat perspectief zijn er al flinke
stappen gezet: de aanpak is uitgelijnd en voor alle scholen is een
‘frontlijnmedewerker/maatschappelijk werker’ beschikbaar die de toegang naar
de jeugdhulp kan regelen. De komende tijd zal blijken of de uitgedachte aanpak
ook in de praktijk werkt.

Het samenwerkingsverband beschikt over een meerjarenbegroting 2014-2018
en heeft een voorlopige conceptbegroting voor 2015/2016 opgesteld. Deze
laatste begroting is gebaseerd op de meest actuele data en wijkt daarom op
enkele onderdelen af van de meerjarenbegroting. De begroting sluit aan op de
gekozen mix van bestuursmodel, leerlingmodel en expertisemodel.
Besturen beslissen zelf over de inzet van het extra ondersteuningsbudget op hun
scholen. Zij verantwoorden zich jaarlijks over deze inzet naar het
samenwerkingsverband. Gegevens hierover komen aan het eind van het
schooljaar beschikbaar en dienen in het jaarverslag opgenomen te worden.
Omdat het samenwerkingsverband in het ondersteuningsplan geen duidelijke
kwantitatieve en kwalitatieve doelen heeft beschreven, is niet goed te
beoordelen of de inzet van middelen bijdraagt aan het realiseren van
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afgesproken doelen. De doelmatigheid van de inzet van alle middelen van het
samenwerkingsverband vraagt nog de nodige aandacht en ontwikkeling.

Kwaliteitsaspect 2: Management en organisatie
De visie op passend onderwijs gecombineerd met de vereveningsopdracht heeft
geleid tot de keuze voor een mix van leerling-, bestuurs- en expertisemodel.
Binnen het samenwerkingsverband zijn besturen gezamenlijk verantwoordelijk
voor leerlingen die meteen (of binnen een half jaar) het so of sbo instromen,
voor so- en sbo-leerlingen die verhuizen vanuit een ander verband en voor
leerlingen uit bekostigingscategorie 3. De resterende middelen verdeelt het
samenwerkingsverband naar rato van het aantal leerlingen over de scholen. Het
samenwerkingsverband organiseert veel bovenschoolse projecten en
voorzieningen in aanvulling op de ondersteuningsmogelijkheden van scholen.
Deze projecten en voorzieningen zijn voor het samenwerkingsverband voor
zover mogelijk kostenneutraal.

Eind vorig schooljaar is met de so- en sbo-besturen overeenstemming bereikt
over een opting-out regeling voor de ambulante begeleiders. Desbetreffende
medewerkers zijn dit schooljaar gedetacheerd bij de (speciale) basisscholen als
consulent. De consulenten worden gedetacheerd vanuit de scholen voor speciaal
basisonderwijs en speciaal onderwijs en worden door Plein 013 ingezet op de
basisscholen en speciale basisscholen.
Het budget voor de consulenten blijft voor de komende tijd constant. Dit geeft
zekerheid. Dit geldt niet voor het so en sbo. Vanuit de begroting koerst het
samenwerkingsverband af op een krimp van ongeveer 35 procent van het so en
sbo. De versnelde daling in de leerlingenaantallen op so en sbo van het
afgelopen jaar is lastig omdat niet te voorspellen is of de daling zich voortzet of
mogelijk gevolgd wordt door een stijging. Risico hierbij is dat eenmaal
weggelekte expertise van so en sbo later moeilijk terug te halen is.

De directeur vormt samen met de twee stafmedewerkers en twee coördinatoren
consulenten het managementteam, dat zich op uitvoeringstaken richt. Het
bestuur houdt zich in deze fase nog actief bezig met het beleid en de uitvoering
hiervan, maar heeft formeel een toezichthoudende taak. Dit is een bewuste
keuze. Het traject om te komen tot een onafhankelijke invulling van het intern
toezicht is gestart, waarbij men op termijn toe wil groeien naar een raad van
toezichtmodel.
De taken en bevoegdheden van de diverse spelers zijn beschreven en
vastgelegd. In de praktijk blijken met name de consulenten en de
ondersteuningsplanraad nog te zoeken naar hun rol en positie binnen Plein 013.
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Het samenwerkingsverband kent twee toeleidingsroutes naar het loket. Als de
bekostiging van het arrangement uit het ondersteuningsbudget van de school
plaatsvindt, loopt de route via het ‘Klein Loket’. De medewerkers van het loket
kunnen de gehele procedure in het digitale systeem zien. De besluitvorming
gebeurt op school en een lichte toets door het ‘Klein Loket’ volstaat. Komt de
bekostiging voor rekening van het samenwerkingsverband dan volgt de
aanvraag de route via het ‘Groot Loket’. Het samenwerkingsverband heeft de
procedures voor beide routes uitgewerkt. De uitwerking voldoet aan de
wettelijke vereisten.
De medewerkers van het loket nemen hun taken uiterst serieus. De drempel
naar het loket is laag. Het samenwerkingsverband heeft sterk geïnvesteerd in de
scholing van intern begeleiders en consulenten gericht op de nieuwe aanpak.
Eén van de taken van de consulenten vormt de ondersteuning van de scholen bij
de toeleiding naar het loket.

Afspraken over de herindicatie van de leerlingen in het speciaal onderwijs zijn
nog niet gemaakt. Dit staat voor de komende periode gepland. Ook het
terugplaatsingsbeleid verdient nog aandacht. Beide procedures dient het bestuur
op te nemen in het ondersteuningsplan.

Het samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplan met een looptijd van
twee jaar. Het accent ligt daarbij op de inrichting van het
samenwerkingsverband. De ondersteuningsplanraad heeft ingestemd met het
ondersteuningsplan 2014-2016. De raad had nog wel de nodige vragen bij het
plan. In de monitoring van het samenwerkingsverband krijgen deze vragen een
plaats.
Na de goedkeuring van het ondersteuningsplan heeft de ondersteuningsplanraad
zich vooral gericht op de inrichting van de organisatie en het bepalen van de
positie. Nu is de tijd gekomen om de aandacht weer op de inhoud te richten. De
raad heeft hier drie werkgroepen voor ingericht.
De communicatie met de achterban (medezeggenschapsraad (MR), ouders)
loopt niet vanzelfsprekend. De ondersteuningsplanraad heeft een bijeenkomst
gepland met alle MR-en uit de regio om zich bekend te maken en de
verwachtingen over en weer af te stemmen. Een ander mooi initiatief is het
uitzetten van vragenlijsten bij ouders en MR's om de ervaringen met passend
onderwijs te peilen.
Via de website van Plein 013 is de ondersteuningsplanraad goed te vinden en
toegankelijk voor ouders en personeel. De raad wil dit kanaal ook benutten om
informatie te delen met de achterban.
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Het samenwerkingsverband beschikt over een mooie en informatieve website
met informatie voor verschillende doelgroepen: ouders, leraren en partners. Alle
ondersteuningsprofielen staan op de website. De directeur en stafmedewerkers
informeren tijdens diverse overleggen de intern begeleiders, de directeuren en
de ouders over Plein 013. Het samenwerkingsverband zorgt daarmee voor een
actief voorlichtingsbeleid over zijn taken en functies.

Kwaliteitsaspect 3: Kwaliteitszorg
Het samenwerkingsverband heeft globale doelen voor de
ondersteuningsplanperiode vastgesteld. In deze eerste periode betreft een deel
van de doelen de inrichting van het verband. Vanuit het activiteitenplan is
zichtbaar dat de geplande inrichtingsdoelen bereikt zijn.

Heldere kwantitatieve en kwalitatieve doelen ontbreken zodat onduidelijk is wat
het verband wil bereiken, binnen welk tijdpad en welke tussendoelen het
onderscheidt. Vanuit de begroting is wel impliciet zichtbaar dat het bestuur een
daling in de leerlingenaantallen van so en sbo nastreeft. Het
samenwerkingsverband wil dit bereiken door versterking van de
basisondersteuning. Hoe het dit gaat bewerkstelligen, is de verantwoordelijkheid
van de besturen. Dit maakt sturen en monitoring een complexe zaak waarbij
directeur en schoolbesturen elkaar zeer nodig hebben. Zeker nu blijkt dat de
leerlingen aantallen van so en sbo versneld teruglopen is frequente monitoring
vanuit kengetallen en kwalitatieve gegevens van belang.

Het samenwerkingsverband onderschrijft de noodzaak van een gedegen
monitoring van kengetallen, financiën en processen. Hierbij dient duidelijk te zijn
wie wat monitort, wie zich waarover verantwoordt en wie waarop aangesproken
wordt.
De komende tijd buigt het bestuur zich over de verdere vormgeving van een
monitorsysteem en (zelf)evaluatie. In het ondersteuningsplan zijn globale
kaders hiervoor geschetst.

Voorschriften ondersteuningsplan
Het ondersteuningsplan moet aan een aantal wettelijke voorschriften voldoen.
Daarvoor is het nog nodig dat het samenwerkingsverband onderstaande
onderdelen opneemt of nader uitwerkt
• Procedure en beleid terug- of overplaatsing naar het basisonderwijs vanuit

s(b)o (artikel 18a WPO, lid 8d);
• Herindicatie zittende so-leerlingen (artikel XVII Wet passend onderwijs, lid

1);

Naleving wet- en regelgeving2.3
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• Kwalitatieve en kwantitatieve resultaten (artikel 18a WPO, lid 8e);
• Groei sbo-leerlingen op peildatum 1 februari (artikel 18a WPO, lid 8g);
• Overdracht bekostiging ontoereikend budget sbo-scholen (artikel 18a

WPO, lid 8h);
• Groeibekostiging so-scholen (artikel 18a WPO, lid 8i);
• Overdracht bekostiging ontoereikend budget so-scholen (artikel 18a WPO,

lid 8j).

Programmatisch handhaven
Bij het bevorderen van de naleving van wettelijke regels, gebruikt de inspectie
ook het uitgangspunt van ‘programmatisch handhaven’ (Jaarwerkplan 2014).
Jaarlijks kiest de inspectie een aantal onderdelen van wet- en regelgeving die
gericht aandacht krijgen. Onderstaande tabel bevat de onderdelen die voor het
schooljaar 2014/2015 zijn vastgesteld voor de controle op de naleving door de
samenwerkingsverbanden. Per onderdeel toont de tabel of het
samenwerkingsverband aan de voorschriften voldoet.

Naleving wet- en regelgeving Voldoende Onvoldoende

•

•

•

•

N.1 De tijdige (hernieuwde) vaststelling van het
ondersteuningsplan en het insturen aan de
inspectie - De artikelen 18a, tiende lid, WPO en
17a tiende lid, WVO.

N.2 De naleving van de regels met betrekking tot de
(hernieuwde) vaststelling van het
ondersteuningsplan en de instemming van de
ondersteuningsplanraad - De artikelen 18a,
zevende lid, WPO en 17a, zevende lid, WVO en
artikel 14a WMS.

N.3 Het ondersteuningsplan wordt niet eerder
vastgesteld dan nadat overleg (oogo) heeft
plaatsgevonden met gemeente(n) en met het
samenwerkingsverband, waarvan het gebied
(gedeeltelijk) samenvalt - De artikelen 18a,
negende lid, WPO en 17a, negende lid,WVO.

N.4 Het deskundigenadvies - De artikelen 18a, elfde
lid WPO jo artikel 34.8. Besluit bekostiging WPO
en 17a WVO, twaalfde lid jo artikel 15a
Inrichtingsbesluit WVO.
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In zijn reactie d.d. 17 juni 2015 deelt het bestuur mee dat het de bevindingen
uit dit rapport bij de verdere ontwikkeling van het samenwerkingsverband op de
volgende wijze zal betrekken of al heeft betrokken.

De onder punt 2.3 genoemde onderdelen zullen voor het einde van de
planperiode van het lopende ondersteuningsplan (2014-2016) worden
voorgelegd aan de ondersteuningsplanraad van Plein 013 en als bijlage worden
toegevoegd aan het lopende ondersteuningsplan.

Nu de inrichtingsdoelen zijn bereikt en het samenwerkingsverband voldoet aan
de wet- en regelgeving en aan de onderdelen van het ‘programmatisch
handhaven’, kan het in de voorliggende planperiode meer aandacht gaan
schenken aan meer smart-geformuleerde kwantitatieve en kwalitatieve doelen
en een gedegen monitoring op de bijpassende kengetallen. De inzet van een
gedegen kwaliteitszorgsysteem is hierbij van belang.

REACTIE VAN HET BESTUUR3
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